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لم افهم يوما كنه ذلك العناد الذي يميز العجائز .ولم أعي أبدا
سر ارتباطهم العجيب ببيئتهم التي نشأوا بها أو عاشوا فيها.
ولم يكن أبي شذوذا عن تلك القاعدة .كان عنيدا في قراراته
التي يتخذها ,صلبا في تنفيذها كالصخر ,وكذلك كان مرتبطا
ببيته الريفي كأنما روحه معلقة بين جدرانه وجنابته .وكان هذا
سر معاناتي معه في عامه األخير.
أعيش في القاهرة ويحيا أبي في بيت ريفي ضخم في أحدي
قري محافظة المنيا ,تقاطعت سبلنا وقد عزفت حياة الريف
الرتيبة واشتهيت حياة المدينة الصاخبة الحية ,وآثر هو حياة
الريف الهادئة الراكدة في بيته الذي ورثه عن أجداد أجداده .ظل
طوال الوقت يلح علي أن أعود بأطفالي للبيت للحياة فيه
متوعدا حينا ,ومتوسال أحيانا أخرى ,وظللت على إصراري أال
أعود .لقد اخترت من قبل ولن أعود لذلك البيت ثانية إال لزيارة
أبي واالطمئنان عليه.
تتباعد المسافات والزيارات بيننا ,ويزداد الجفاء والغضب
بجوف أبي وهو يرى ابنه الوحيد شقي عاق يأبى الرضوخ
لرغبة أبيه .وأرى أن من حقي وقد كبرت وتزوجت أن أختار
طريقي بإرادتي الحرة بعيدا عن تحكمات أبي ورغباته .في
النهاية هي حياتي ومن حقي أن أحياها كما أشاء .لكنني حافظت
على وصاله .أتصل به في كل يوم مرتان وأزوره مع أبنائي كل
شهر مرة.
وظل الحال هكذا حتى عام قبل اآلن..
وكان ذلك حين أصيب أبي بالشلل..
حاولت في ذلك اليووم أن أتصول بوه ألطموئن عليوه لكنوه لوم يورد..
ظل هاتفه يرن بال إجابة طوال الوقت ,وفي النهاية وقد بلغ القلوق
منوووي مبلغوووه ,لوووم يكووون أموووامي إال أن أسوووتقلّ أول قطوووار ألذهوووب
ألطمئن عليه..
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بلغووت المنيووا ,وقوود حوول الظووالم علووى رصوويف المحطووة ,ووصوولت
البيت وآذان العشاء يرتفع من المآذن المحيطة به.
دلفت البيت فرأيت موا هوالني ..كوان أبوي يرقود علوى وجهوه فووق
أرض الصالة الخشبية بعجز ويأس ,في انتظار مووت بطويء ,بعود
أن فقد األمل في أن تدركه نجدة ما.
وعلمت منه بعد حين ما حدث له.
فووي البدايووة كانووت هنووا تلووك الصوواعقة الكهربائيووة العنيفووة التووي
اجتاحت عقله واعتصرته فجأة ,فسقط بغتة دون أن يودري بنفسوه
مغشيا عليه ..كان يسير حينها في صالة البيت ,وقد فرغ من جمع
بعض أوراق النعناع من الحديقة ليجففها ويحفظهوا ..وحوين أفواق
بعدها كان شقه األيمن بأكمله قد سلب منه لألبد ,وداهمه الشلل..
حاول أن ينهض فلوم يقودر ..حواول أن يزحوف علوى األرض نحوو
أي مكوووان فخانتوووه قووودماه وذراعووواه ..راح هاتفوووه المحموووول يووورن
بإصوورار طوووال الوقووت ,دون أن يقوودر علووى الوصووول إليووه ..جاهوود
كثيرا أن يفعل أي شيء لكنه عجز ..وفي النهاية ظفور بوه اليوأس,
فارتض وى بالنهايووة التووي رآهووا دانيووة قريبووة ,فكووف عوون المحاولووة,
ورقد باستسالم في انتظار موت رآه حتميا.
رأيتووه راقوودا علووى األرض ,واهن وا عوواجزا ,فلووم أتمالووك نفسووي,
ورحووت أبكووي وأنتحووب ,وأنووا أحتضوون جسووده الضوويئل بقوووة ,كأنمووا
ألتمس بهذا أعوذارا قويوة ألننوي لوم أكون بجانبوه حوين جورى لوه موا
كان.
كووان ضووميري متتأججووا ب وداخلي ,مؤنبووا إيوواي عوون تركووي ألبووي
يعيش بمفرده ..ورحت ألووم نفسوي ,وأنوا ال أدري كيوف أكفور عون
ذنب كهذا ارتكبته في حق أبي..
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لم يحدثني حينها ,واكتفى بنظرات مؤنبة صوامتة ,يرمقنوي بهوا
وقوود اسووتكان جسووده الضووعيف بووين يوودي دون مقاومووة أو تووذمر..
حملته إلوى الحموام ,ونظفتوه مون فضوالته التوي عجوز عون كتمانهوا
فتحووررت ..بوودلت مالبسووه المتسووخة بووأخرى نظيفووة ,وذهبووت بووه
لحجرته ,ثم استدعيت الطبيب.
فحصه الطبيب ليخبرني أنها جلطة قد استكانت في مكان موا فوي
ثنايا مخه ,فأنهت قدرته على التحكم بشقه األيمن لألبد ..وأصابت
شذرة من تلك الجلطة اللعينة لسانه فأثقلته هو اآلخور وأخرسوته..
صار نطقه عسيرا ثقيال ,مبهما غير مفهوم..
لم أكن ألتركه حينها في البيت بمفرده  ,وقد صار في حاجة لمن
يرعاه ويهتم بأمره طوال الوقت ..أخبرته أنني سأصطحبه ليعيش
معي في منزلي بالقاهرة ,فوارتجف بدنوه فوي ذلوك الوقوت ,وامتقوع
وجهووه ,ورمقنووي بووذعر منزعجووا مموووا قلتووه ,وقوود اتسووعت عينوووه
السليمة ,وضاقت اآلخرى الواهنة وتجعدت أجفانها..
راح حينهووا يجاهوود بإعيوواء كووي يتحوودث ,فخرجووت منووه الكلمووات
ممزقة .مرتبكة وغاضبة:
 لن أغادر البيت أبدا ,ولن أذهب إلى أي مكان ..يمكنك أن تقويمأنت هاهنا لو شئت رعايتي ,لكنني لن أتر البيت.
قالها وراح يلهث بإعياء وهوو كظويم ..لوم أرغوب فوي معارضوته
في مرضه وضعفه هذا ..لكنني لم أكن أللبي رغبتوه هوذه أبودا ..لوم
أكن ألعود للبيت ثانية..
لوويس بعوود كوول تلووك األعوووام الكثيوورة موون انتقووالي للقوواهرة حيووث
عملت وتزوجت وأنجبت ,كوان مون المسوتحيل أن أعوود لبيوت أبوي
مرة أخرى ..إن كان على أحد منا أن يغيور إقامتوه وبيتوه فهوو أبوي
حتما وليس أنا ..أتمنى لو يعي هذا واليركب رأسه عنادا.
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وقلووت لووه وأنووا أربووت علووى رأسووه بإشووفاق ,متحاشوويا النظوور إلووى
عينه:
 تعلووم أننووي ال أسووتطيع أن أعووود يووا أبووي ..فووي القوواهرة حيوواتيوعملي وزوجتي وأوالدي ومدارسهم ..إن حياتهم كلها بالقاهرة..
ومن المستحيل أن أغير كل هذا ,ألعود إلى هنا ثانية.
ترقرقووت فووي عينيووه دموووع حووارة ,سووالت علووى وجنتيووه ,وأشوواح
بوجهوووه للناحيوووة األخووورى مبعووودا عينيوووه عنوووي ,وغمغوووم بإحبووواط
وضعف:
 إذا ,اتركنوووي هاهنوووا وارحووول ..عووود إلوووى حياتوووك التوووي اخترتهووواودعني للبيت ..إنه سيرعاني!.
كان الطبيوب الشوا الوذي فحصوه قود طوالبني بإبعواده تماموا عموا
يزعجووه أو يثيووره ..لووذا صوومت دون أن أسووأله كيووف أتركووه بمفوورده
بالبيت وهو مريض هكوذا؟ ..بول وكيوف سويرعاه البيوت كموا يظون,
ولماذا لم يفعل حين مرض فجأة؟!
لكنووه لووم يصوومت ..وراح يجاهوود لسووانا عوواجزا كووي يبوووح بمووا فووي
قلبه من أغالل تقيده بالبيت..
ق وال كلمووات متقطعووة كثيوورة عوون البيووت ..كلمووات لووم أع أغلبهووا,
تتحوودث عوون البيووت الووذي اليمكوون مغادرتووه ,وعوون اللعنووات التووي
سوتنهال فوووق روؤسوونا لووو تركنوواه ..وتركتوه يبوووح بمووا فووي صوودره
دون أن أن أجادله.
تكلم كثيرا ,وفي النهاية أطلق صرخة بائسة حانقة من حنجرتوه
الكليلة ,ليقول بعدها باكيا:
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 افعل ماشئت ,ما دام مصويرنا ال يعنيوك ,لكون لوتعلم أنوك سووفتعود للبيت بإرادتك أو رغما عنك يوما ما ..هذا مصويري ومصوير
أجدادي منذ دهور كاملة ,وهذا هو مصير أنت أيضا وذريتك من
بعد  ..أعلم أنني لن أقدر على منعك اآلن من نقلي إلى بيتك رغما
عني ..لكنك يوما ما سوتعرف الحقيقوة ,وسووف تنودم حتموا يومهوا
علووى مووا فعلتووه بووي ..هي وا أبعوودني أيهووا الشووقي عوون البيووت ,ولوون
أقاومك ..لكنني لن أسامحك أبدا على ماتفعله بي.
وراح حينهووا ينتحووب بلوعووة كأنمووا سووتفارق روحووه جسووده علووى
عتبة البيت حين يغادره ..كنت أشفق عليه مموا يكابوده مون أفكوار,
ومن أشواقه الغريبة نحوو البيوت ..لكون كوان عليوه أن يعويش معوي
ألهتم به وأرعاه..
وهذا ما فعلته..
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أقطوون فووي ضوواحية المعووادي بالقوواهرة فووي شووقة تحوووي شوورفة
واسعة ترى منها منظرا بوديعا للنيول فوي كول وقوت .أحوب أبوي تلوك
الشرفة ,واعتاد أن يذهب إليها كل يووم قبول الغورو لويجلس فيهوا
حتى موعد نومه ..بدا أن رؤيته للنيل تريح قلبه وتطفئ في نفسه
الكثير من األشوق التي ال تنتهي لبيت غادره مرغما..
ظل يفكر في البيت دوما وال يبرح عقله يتوذكره ,ومازلوت أذكور
كيف مضت أيامه األولوى بمنزلوي بالقواهرة عسويرة عليوه وعلينوا,
وقد أصابته نوبة حادة من االكتئا الشديد ..صمت تماما ولوم يعود
يحدث أيا منوا ,وعوف عون الطعوام أو الشورا  ,وامتنوع عون تنواول
دوائووه ..بوودا وكأنمووا يبحووث عوون الموووت وال يعبووأ بالحيوواة ..لووم يكوون
هنا من بد حينها مون نقلوه ححودى المستشوف ات الخاصوة للعنايوة
به ,وقد شارف الهال ..
وفي المستشفى أمدوا جسده بما امتنع هو عن تناوله مون طعوام
وشورا  ,وغيبووا عقلووه المتوأجا بووالتفكير فوي البيووت ,بوالكثير موون
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المهوودئات ومضووادات االكتئووا  ,كووي يكووف عقلووه ولووو قلوويال عوون
التفكير في البيت..
لم أكف حينها عن التساؤل ..موا الوذي يربطوه بالبيوت هكوذا حتوى
إنووه شووارف علووى الهووال موون أجلووه؟! ..ولموواذا يوورفض عقلووه أن
يغادره هو اآلخر كما غادره جسده؟!..
لكنن وي لووم أظفوور أبوودا بإجابووات تطمووئن قلبووي أو تووروي فضووولي..
وأحمد هللا أنه لم يهلك حينها.
مال الطقوس إلوى البورودة فوي هوذا اليووم فنبهتنوي زوجتوي لهوذا,
ونصحتني:
 حوواول أن تقنووع أبووا أن يتوور الشوورفة ..الطقووس صووار بووارداوأخشى أن يسقمه هذا البرد و يمرضه.
كنووت علووى وشووك تبووديل مالبسووي حينهووا ,وقوود عوودت موون عملووي
فعدلت عن هذا واتجهت نحو الشرفة ..شعر بخطواتي ,فقال دون
أن يلتفووت نحوووي ,بصوووت تحسون اآلن كثيوورا عمووا كووان عليووه منووذ
شهور:
 إذا فقوود عوودت يووا شوواكر ..تعووال إذا لووتجلس بجووواري وتسووتمعبرؤية النيل معي ..إنوه رائوع اليووم ..رائوع وصواف كموا كوان دوموا
منذ آالف السنين.
جذبت مقعدا من الخيزران وجلست بجواره ,وأنا أجيبه مبتسما:
 أنت تعرف كيف تستمتع بوقتك جيدا أيها العجووز ..ليتوي أقودرأن أفعل مثلك ..لكن دعنا من هذا وقل لي ,كيف حالك اليوم ؟
 أفضل منك لو كنت تسأل عن صحتي ..أال ترى هذا؟!8

 أرى هذا بالفعل ,لكن أخبرني أيها العجوز ..أال تشعر بالبرد؟..لقود ارتجوف جسودي مون هوذه اللحظوات القليلوة التوي جلسوتها معوك
هاهنا ..إنه حقا يوما باردا.
التفت نحوي بجسده ,ورسوم ابتسوامة باهتوة علوى فموه ,بودا وكوأن
كلموواتي أحوورزت هوودفا فووي مخيلتووه ,وبعوود حووين غمغووم بشوويء موون
السخرية:
 البوود أن يرتجووف جسوود موون تلووك النسوومات النديووة ألنووك نسوويتالبيت وحياته وطقسه ..لكنني لم أنس بعد! ..تلك النسمات البواردة
التي يرتجف جسود منهوا هوي موا يوذكرني ببيتوي وبيوت أجودادي..
إنهووا نفووس النسوومات التووي طالمووا حملهووا البيووت لنووا وأرسوولها النيوول
إلينا ..إنها النسمات التي لم تسقمنا يوما ولم تقشعر منها أبداننا.
وشعرت بالحنق ..مرة أخورى يعوود لحديثوه عون البيوت ..ال أعلوم
متووى أحدثووه يومووا فووي أموور مووا دون أن يقحووم البيووت فووي حديثووه..
ووجدت نفسي أقول له معاندا:
 لكني أخشوى أن تصوا بنزلوة بورد هوذا اليووم ..أنوت لوم تسوتردكامل قوا وصحتك بعد ,وال أظنك تحتمل هذا الطقس.
 أعوودني للبيووت وسووأعود كمووا كنووت ..أعوودني لووه ألسووترد قوووايثانية ..استمع إلي لمرة واحدة يابني ,وانظور بعينيوك حينهوا كيوف
سأكون ..افعلها وسترى!
غمرني الضجر ,وتمالكت نفسي بصعوبة أموام إلحاحوه ,وهتفوت
به:
 يا أبي باهلل عليك كف عن هذا ..ألوم ننتوه مون هوذا الحوديث مونقبل؟! ..لقد أخبرتك أنك لن تعود للبيت قبل أن تصير معافا تماموا..
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أنت مازلت مريضا ,ومازلت في حاجة للرعاية واالهتمام ..أم هول
ترانا قصرنا في حقك هاهنا لترغب في تركنا.
رمقني بعجز للحظة بنظرة حملها الكثير مموا يعتمول بداخلوه ,ثوم
أشاح بوجهه بعيدا عني ,ونظر للنيل بشرود ..وغمغم بحسرة:
 يابني ..أنت ال تشعر بما أشعر به ..إنني هاهنا بعيد عنه ..بعيدعن الموطن ..إنني هنا رجل غريب.
ولم أتمالك نفسي للحظة ,وقد أعجزتنوي كلماتوه الغريبوة عون أن
أتحكم في مشاعري ,فقلت بصوت ارتفع كثيرا:
 أي وطوون ه وذا الووذي تتحوودث عنووه ..إنووه بيووت يووا أبووي ال أكثوور..كومووة موون الحجووارة واألخشووا  ..إن وطنووك الحقيقووي هووو أبنوواؤ
وأهلك ,وها أنت بينهم بالفعل ..فأي غربة تلك التي تشعر بها؟
لم يبد أن كالمي قود أزعجوه ..البود أنوه اعتواد رفضوي للبيوت ,أو
ربما هو عناده الذي اشتهر به ..لذا وجدته يقول بهدوء:
 لكنني بالفعل في غربة ..أعدني للبيت وسوتنتهي تلوك الغربوة..إننووي هاهنووا ضوود إرادتووي وضوود إرادة البيووت ..إن البيووت ينوواديني
وعلي أن ألبي نداءه ..أعدني إليه ثانية ولو كوان فوي هوذا مووتي..
إن هذه هي رغبتي فال ترهقني بتعنتك هذا ولبهوا ..عليوك أن تفعول
لو شئت أن تطيعني وترضيني.
ال أصدق موا يتفووه بوه اآلن .أبوي يورى أن للبيوت إرادة موا ,وأنوه
يناديووه ليعووود ..شووعرت أن عقوول أبووي ينزلووق يومووا بعوود يوووم نحووو
الهاويه والهذيان..
إنه على وشك فقدان عقله تماما..
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رمقته باشفاق ,وتنهدت بعمق كوي أسوتعيدرباطة جأشوي ,وقلوت
هادئا:
 أي أرادة وأي نداء يا أبي هذا الذي تزعمه ..إنوه مجورد بيوت..إن كووان البيووت حيوا حقووا فهووذا فووي عقلووك أنووت فقووط ..وأنووت الوحيوود
القوووادر علوووى وأده وقتلوووه ..أفوووق يوووا أبوووي مووون تلوووك األوهوووام وعووود
لصوابك ,إنني أرجو من أجل نفسك ومن أجلنا أن تفعل..
لم تروقه كلماتي ,فابتسم بمرارة وتهدج صوته قائال:
 أتعلووم لموواذا ال تغضووبني كلماتووك؟ ..ألنووك لووم تعلووم بعوود ..ألنووك لوومتحيا طويال بين جنباته لتعلم أسراره ..ألنوك لوم تودر الورابط الوذي
يجمعنووا بالبيووت ..إننووي لسووت ناقم وا عليووك أو غاضووبا منووك ..إننووي
أشفق عليك من أعماقي ..أشفق مما أنت مقبل عليه وتجهله!.
عاد لصمته بعدها ,وشرد ذهنوه فوي عوالموه المجهولوة لبرهوة,
قبوول أن يقووول بعوودها ,وهووو يهووش بيووده اليسوورى ذباب وة خفيووة عوون
وجهه:
 أعلم أنك تسخر مني اآلن ومما أقول ,وربما تقول في اعماقوكإنني قد صرت عجوزا خرفوا ..لكنوك يوموا موا سوتدر أن البيوت لوم
يكن أبدا ولون يكوون مجورد كوموة مون األجحوار ال حيواة فيهوا ..إنوه
حياة كاملة عاشها آباؤ وآجداد  ..ذكريات حقيقية لن تتبخر فوي
الفووراغ بغتووة ..أحووالم تحققووت وآخوورى مؤجلووة ..البيووت ميثوواق ال
يحتمل النقض بيننا وبينه ..ميثاق حافظنا عليوه منوذ عقوود طويلوة
وسيأتي دور يوما ما للحفاظ عليه..
وبوودا لووي أنووه ال جوودوى م ون مجادلتووه أو الحووديث مع وه فووي هووذا
الشأن ..وفككل مرة لم أرغوب فوي احثقوال عليوه فصومت ..أعلوم أن
كوول مووا قالووه عوون الحيوواة بالبيووت ,والووذكريات والميثوواق الووذي بيننووا
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وبين البيت ,هراء اليجب االلتفات إليه أبدا ..وأعلم كذلك أننوي لون
أعود للحياة بالبيت أبدا..
إن بعقلوي الكثيوور موون األفكووار للبيوت’ والتووي أؤجلهووا حتووى يصووير
ملكي ..لكني لن أخبره بما أنتويه كي ال أزعجه أو أغضبه.
وقطع أبي الصمت الذي دام بيننا طويال وقال:
 أين أبناؤ يا شاكر؟ ..اسألهم أن يأتوا ليجلسوا معي.كووان لوودي طفووالن ..عبدالحميوود الووذي أسووميته علووى اسووم جووده,
ورامووي الووذي اختووارت لووه أمووه هووذا االسووم ..ذهبووت لحجرتيهمووا,
وأخبرتهما أن جدهما يطلبهما ..كانا يحبانه كثيرا ,لوذا هوروال إليوه
علووى الفووور ..وبعوود قليوول تعالووت ضووحكاتهم جميعوا ..فأطلقووت زفوورة
حارة وتنهدت بارتياح لضحكاتهم..
ليوت سوعادته بهموا تنسويه البيووت وأوهاموه ,وتدفعووه للعودول عوون
مطالبته لي دوما بالعودة للبيت.
ليت هذا يحدث!.

3
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التعيش أختي الوحيدة أسماء بمصر اآلن.
تخرجت من كلية الصويدلة منوذ خمسوة أعووام ,وتزوجوت بعودها
بزميل لها ,وغادرت معه إلى الكويت حيث كان يعمل ..لكنها حوين
علمووت بمووا أصووا أبووي ,عووادت لمصوور موون فورهووا جزعووا وقلقووا..
وازداد توترها وقلقها حين رأت أبي وما وصل إليه..
همسووت إلووي ,ودموعهووا تنسووا علووى خووديها بووال انقطوواع ,وقوود
إنتفخ جفناها وتورما ,وصارت عيناها حمراوين كالدم:
 ال أصدق أن ينتهي األمر بأبي هكذا ..عبدالحميود بوك منصوور,الذي كانت القرية بأسرها تهتز لنظرة منه ,يصير قعيدا عاجزا ,ال
يستطيع أن يهش عنه ذبابة حقيورة ,لوو ضوايقته ..إن هوذا كثيور ال
يحتمل.
أعلم كم تحب أبي ,وأدر كم يحنقها موا وصول إليوه مون ضوعف
وموورض بعوود أن عاصوورت قوتووه وفتوتووه ..آلمنووي وجعهووا فانتقلووت
لجوارهوووا وضوووممتها لصووودري بإشوووفاق ,وقلوووت محووواوال التخفيوووف
عنها:
 لتحمدي هللا علوى موا وصول إليوه اآلن ..أنوت لوم تشواهدي كيوفكان قبل ذلك ..كان األمور أسووأ كثيورا مموا عليوه اآلن ..لقود اسوترد
كثيرا من عافيته وصحته التي سلبته تلك الجلطة اللعينة إياها.
 لكنني ال أبكي فقط ذلك الشولل الوذي أصوابه ..إننوي أبكوي موا آلإليه عقله ,ألم تلحظ كيف صار يتحودث حوديثا غريبوا ال يعقول ..هول
تعلووم أنووه طلووب منووي أن أقنعووك بووأن تعيووده لبيتنووا القووديم ثانيووة ..إنووه
يظن أن في هذا شفاءه ..حاولت أن أفهم منه كيوف سويحدث هوذا..
وحتى اآلن ال أصدق ما أخبرني به ..إنوه يعتقود أن البيوت سويرعاه
ويبرئه مما به..
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قالتها وراحت تنتحب .لم أجد ما أعزيها به ,وفتشت عقلوي عموا
أخفف به عنها ,فقلت لها مازحا:
 وهوول حوودثك عوون العهوود والميثوواق الووذي بيننووا وبووين البيووت؟..أراهن أنه قد فعل ..هذا ما ال يكف عن الحديث عنه.
 إنه أخبرني به بالفعول ..لقود ظول يحودثني أن بيننوا وبوين البيوتميثاقا قديما ,وأن البيت يرعانا من أجل هوذا ,وأننوا حتموا عائودون
إليه ثانية.
لم يدهشني ما تقوله ..لقد سومعت هوذا الهوراء مورارا ,فقلوت بوال
مباالة:
 دعك مما يقوله ..إنها تلوك الجلطوة اللعينوة التوي أصوابته ..هوذاما أخبرني به طبيبه ..لقد سببت له خلال شديدا فوي مراكوز إدراكوه
ووعيه ,والبد أنها هي السبب في تلك األشياء الغريبوة التوي يفكور
بها ويعتقدها.
وغرقنا في الصمت لبعض الوقت ,قبل أن يهدأ نحيبها ..مسوحت
دموعها بالمنديل ثانية ,وعدلت من مالبسها ,وقالت بجدية:
 وهل تعتقد أن ما يذكره مجرد هوذيان سوببه المورض؟ ..ألوم توركيف يتحدث عن البيوت بإصورار غريوب ..أنوت تعلوم جيودا أن هنوا
شيئا ما غامضا ومخيفا بهذا البيوت ..لقود ظول البيوت مثوار دهشوتنا
وحيرتنا دائما.
 يا إلهي! ..بواهلل عليوك التكورري ثانيوة موا قلتوه ..ال أصودق أنوكأنت األخرى تعتقدين في هذا الهراء ..يا عزيزتي ,الشويء الوحيود
الغامض والذي يتعلوق بالبيوت هوو األوهوام التوي غرسوت بعقولنوا..
إننا من يختلق مثل هذه األوهام ثوم يصودقها ,وموا هوو فوي النهايوة
إال بيت عادي ,مثله مثل مئات الماليين من البيوت في كل مكان.
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لم يبد على وجهها احقتناع بما قلته ,وقالت بإصرار وعناد:
 وهوول نسوويت كيووف كووان جوودنا يوورفض بحووزم ,أن يغووادر أحوودناالبيت إال للضرورة ..أال تذكر كيف كان أطفال القريوة يرفضوون أن
يووأتوا لزيارتنووا فووي البيووت ,حووين كنووا صووغارا ..هوول نسوويت ناديووة
شووحاتة ,صووديقتي التووي قالووت لووي حووين سوألتها لموواذا التزوريننووي,
فأجابتني أنها تخواف مون بيتنوا ..إن بيتنوا لوم يكون أبودا فوي أي يووم
بيتا طبيعا ,لكننا نحن من كان يتجاهل هذا ..لقد تعمودنا أن نغموض
أعيننا ونصم آذاننا ومشاعرنا ,عما نحس به نحو البيت.
كنت أفهم ما تقولوه ..وكنوت أعلوم األقاويول التوي تنواثرت فوي كول
مكووان حووول البيووت ..لكنووي كنووت أعووزو مثوول تلووك األقاويوول إلووى ق ودم
البيت ..لقد بناه أجدادي منذ قرون ,وقد كان أقودم بيوت فوي القريوه
كلها ..هذا ما أخبرنوي بوه جودي يوموا موا  ..لقود كوان أول منوزل توم
بناؤه وسكناه بالقرية ..ولهذا فالبد أن تختلق عنه بعض الحكايات
واألسوواطير مووع موورور الووزمن ..إن األشووياء القديمووة تثيوور الخيووال
والظنون على الدوام.
البوود أن أهوول القريووة كووانوا يتعجبووون موون أن أجوودادي قوود بنوووه
باألحجار الضخمة واألسقف المرتفعة ,في وقت كانوت كول البيووت
من حوله طينيوة منخفضوة ..والبود أن بنواءه علوى هيئوة قصور ,ذو
برج خلفي مرتفع يصل للسوماء ,كوان غريبوا حينهوا علوى أذهوانهم
التي لم تعتد شيئا كهذا ..لكن أجودادي كوانوا أثريواء بالشوك ,وكوان
من حقهم أن يشيدوه كما يشاءون..
إننى أوقن أنه الشويء حقيقوي فوي هوذا البيوت ,إال أوهوام صونعها
الجهل والقدم والغرابة ..ولهذا قلت ألختي محتدا:
 كفووي أنووت األخوورى عوون هووذا الهووراء ,وال تحوواولي أن تختلقوويأساطيرا حوله ..يكفيني أساطير أبي التي اليمل منها.
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إال أنها قالت معترضة:
 وموواذا عوون أمووي؟! ..أمازلووت تووذكر كيووف ماتووت ,أم توورا قوودنسيت؟
شووعرت حينهووا بووالحنق ..لووم يكوون عليهووا أن تعيوود إلووي ثانيووة تلووك
الووذكرى األليمووة ..كانووت تجرنووي للووذكرى التووي أحوواول أن أتناسوواها
دوما وما أنفك أعود لها..
كيف ماتت أمي؟!.
نهضت من مقعدي ,واتجهوت إلوى النافوذة ,وتطلعوت بشورود إلوى
النيووول الووورابض بسوووكون تحوووت أضوووواء أعمووودة احنوووارة الحموووراء,
وعشوورات المراكووب تكسووو سووطحه كطحالووب قميئووة ..لفنووا الظووالم
واألفكار لبرهة ,ثم غمغمت دون أن ألتفت إليها:
 لقد كان حادثا ..مجرد حادث ال أكثر. لكنه لم يكن كوذلك ومون المسوتحيل أن يكوون كوذلك ..أنوت تعلومهذا ,بل كنت أنت من أخبرنوي بهوذا مون قبول ..أتوود أن أذكور بموا
ذكرته لنا حينها؟.
وأجبتها ببرود:
 لقوود كنووا صووغارا فووي ذلووك الوقووت ,والبوود أن لألوهووام والخيوواالتدورا فيما تخيلته قد حدث ..لقد كنت أهذي حينها حتما.
 هووذه ليسووت الحقيقووة ..لقوود رأيووت بعينيووك مووا حوودث ..بوول أنووتالوحيد الذي رأيته ..لقد قتلها البيت! ..وهذا ما هددها به جدنا قبل
رحيلها ..أليس كذلك؟!
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لم أعقب على ما قالته ,وصمت ..وسبح عقلي مرة واحدة نحوو
الماضي البعيد ..إلى أمي..
إلى أمي التي ماتت في ذلك البيت المشئوم أمام بصري.
وطفت على صفحة ذاكرتي ,ذكرى كريهة ليتني أنساها يوما..

4
كان خطأ من أبي أن يتزوج من أمي..
خطأ أدركه كالهما بعد حين ,لكن هذا حدث متأخرا للغاية..
فتلووووك الفاتنووووة التووووي عاشووووت وتربووووت بحريووووة وانطووووالق فووووي
احسووكندرية ,لووم تكوون لتتقبوول طووويال أن تحيووا حبيسووة ,بووين جوودران
بيت ريفي ممل ,حتى لو كان قصورا ..كوان عليهوا أن تعوي هوذا فوي
البداية ,لكنها لم تفعل.
كان أبي قد تعرف على أمي فوي إحودى زياراتوه لسسوكندرية..
أعجبها وأعجبته ,فخطبها على الفور ..لوم يكون جودي راضويا عون
اختيار أبي ,ويبدو أنه كان أكثرهم حكمة ,حوين خمون مبكورا كيوف
ستكون النهاية ..لكن أبوي كوان مصورا ,فلوم يملوك جودي إال القبوول
مرغما.
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أنجبواني وموون بعوودي بووأعوام جوواءت أختووي ..ال أذكوور الكثيوور عوون
أمي في طفولتي ,لكنني ومن بين أسرار ذاكرتي ,أذكر أنهوا كانوت
دائمة الشجار مع أبي ..كموا كانوت قليلوة االبتسوام نوادرة الضوحكة,
بخووالف مووا كنووت أراهووا عليووه فووي ألبوووم صووورها ,الووذي حموول بووين
طياتووه الكثيوور موون ذكري وات صووباها وشووبابها المبكوور قبوول الووزواج,
والوووذي كانوووت تحوووب دوموووا أن تتطلوووع إليوووه سوووابحة فوووي ذكرياتهوووا
السعيدة البعيدة.
لووم تكوون أمووي سووعيدة ..أدركووت هووذا حووين تعلم وت أن هنووا شوويئا
اسمه سعادة وشيئا في المقابل يدعى التعاسة ..كانت تكره البيوت,
وتكووره تعلوق أبووي وجوودي بووه ,وكانووت تخشووى جوودي وال أدري سوور
ذلك ..فلم أره يسيء معاملتها يوما أو يغضبها.
في النهاية وحين أدركت أنها لم تعد تحتمل الحياة هكوذا ,أسويرة
لجووودران هوووذا البيوووت لألبووود ,قوووررت االنفصوووال عووون أبوووي وطالبتوووه
بالطالق..
ثار أبي بشدة ,وقد كان يحبها ..كنت حينها أتلصص عليهما,
دون أن أشعر بالعار من أن أفعول شويئا كهوذا ..كنوت أرغوب فوي أن
أعلم كل شيء يدور بينهما ,وأن أطمئن إلى ماستؤول إليه األمور
بينهما ..إنها أمي وقرارها سيؤثر حتما بصورة موا علوى مصويري
أنا وأختي الصغيرة حينها..
أخبرها أبي أنه يحبهوا ..لكنهوا احتودت عليوه بأنوه لوو كوان يحبهوا
حقا لغادر البيت معها ,وعاشا سويا في مكوان آخور حيوث يمكنهموا
أن يجدا السعادة.
ومازلت أذكر ما قاله لها حينها برجاء وعجز:
 إنني ال أستطيع أن أتر أبي أو البيوت ..ال يمكننوي أفعول هوذا..هذا أكبر مني.
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سألته محتدة ,ثائرة:
 ولموواذا ال تفعوول؟ ..وموواذا بالبيووت موون أسوورار تخفيهووا عنووي؟..أخبرنووي بالحقيقووة وأعوود أن أتقبلهووا حينهووا ,وأن أبقووى معووك ,لووو
كانت مبررة ومفهومة.
لكن أبي لم يعطها احجابة التي تبغيها ,بل أجابها بأسف:
 ال أستطيع أن أخبر بشيء ..ليس من حقي أن أفعل..هنا اشتعل الغضب في وجه أمي ,وصاحت فيه بثورة وعناد:
 وأنووا كووذلك ال أسووتطيع أن أحيووا هنووا ثانيووة ..إننووي أريوود الطووالقوسأحصل عليه ,ولتحتفظ أنوت بأسورار وأسورار بيتوك .وألعويش
أنا حياتي كما يحلو لي.
حاول أبي إثنائها عن رغبتها ,لكنها كانت عنيدة للغايوة ..وحوين
عجز عن إقناعها ,أرسل لها جدي ليمنعها ..لم يوتكلم جودي حينهوا
كثيرا ..كان صارما مخيفا ..واكتفى بأن قال لها مهددا:
 لن تغادري هذا البيت أبدا ولون يطلقوك ابنوي ..لقود صورت فوردامن أفراد العائلة ..صرت واحدة منا ,فال تعتقدي أن البيوت سويتر
تغادرينه ..تقبلي األمر أو تحملي عواقب قرار ..
ولم يردعها تهديده المستتر ..بل وردت عليه بتحد مماثل:
 إنني سأغادره ,ولن يمنعني أحد ما من فعول هوذا ..علوى شواكرأن يحدد بعدها ,إن كوان يريودني فيلحوق بوي ,وإال فهنوا الطوالق..
لكنني لن أمكث في هذا البيت بعد اآلن.
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وتركها جدي بال تعقيب ,فجمعت حاجاتها وأشيائي أنوا وأختوي,
وطلبت منا أن نستعد للرحيل معها..
حملت حقيبوة مالبسونا جميعوا وحملوت أختوي التوي كانوت بالثالثوة
من عمرها حينها وتقودمتني للخوارج ..كوان الوقوت حينهوا لويال وال
أدري لماذا لم تنتظر الصباح!..
وحين بلغنا للحديقة الضخمة الواسعة التي تحيط بالبيت ,وسرنا
بووين أشووجارها السووامقة المتشووابكة ,اضووطربت أمووي فجووأة ,وبوودت
مذعورة كأنما هنا ما يفزعها ويخيفها ,حتى إن حقيبتها سوقطت
من يدها..
لم أر حينها أي شيء غريب بالمكوان ,لكنوي مازلوت أذكور الوذعر
الووذي ارتسووم علووى وجووه أمووي ,وكيووف صووارت أنفاسووها متالحقووة
سريعة ..وشوعرت بوالفزع فبودأت فوي البكواء ..راحوت تهورول نحوو
با البيت كأنما تالحقها الشياطين ,وقود تركوت حقيبتهوا وتمسوكت
فقط بأختي ,وطلبت مني أن أعدو مثلما تفعل ,فرحت أجري ,وأنوا
أحاول جاهدا اللحاق بها دون أن أقدر..
لكنهووا تعثوورت فجووأة بشوويء مووا فسووقطت ,وسووقطت أختووي هووي
اآلخرى على مقربة منها ,وسقطت أنا اآلخر خلفيهما بال سبب..
هل ما أتذكره بعودها قود حودث فعوال ,أم أن هوول الصودمة لفقودان
أمي هو ما دفع عقلي الختالق ماحدث؟
وحتى هذة اللحظة ال أدري..
مووا أتووذكره أننووي رأيووت أمووي وقوود أحاطهووا شوويء مووا كالضووبا أو
الدخان األسود ,وقد برز من حولها فجأة من العدم ..كوان الضوبا
مخيفا للغاية وقد أطلق الكثير من الخياالت والهواجس فوي رأسوي
فأثار رعبي ..وما أثار هلعي حقوا هوو ذلوك العبود األسوود الوذي بودا
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واضحا بين الضبا  ,وهو يحيط بأمي ..كوان مخيفوا للغايوة بقامتوه
الضوووخمة ورأسوووه األصووولع الالموووع ,وعيونوووه السووووداء الواسوووعة
المخيفة ,ووجهه الجامد.
رحت أبكوي وأنوا أناديهوا ,لكون الضوبا األسوود كوان قود غمرهوا
تماما دون أن يصدر منها استغاثة أو مقاومة ما ..وسومعت حينهوا
الزمجوورات القويووة الشووريرة ,واألصوووات المرعبووة التووي التنتمووي
للحناجر األرضية..
بعدها لم أشعر بنفسي وال أدري إن كنت قد نمت حينها أم فقودت
وعيي ..لكنني حوين اسوتيقظت علموت أن أموي قود ماتوت ..أخبرنوي
جدي أنها سكتة قلبيوة وقود كوان هوذا موا وجدتوه مودونا فوي شوهادة
وفاتها..
هوول قتلهووا البيووت حقووا كمووا هووددها جوودي؟ ..أم أنهووا ماتووت ميتووة
طبيعية بالسكتة القلبية كما ادعى جدي؟!.
وهل ما رأيته حينها كان حقيقيا ..أم أنه وهم اختلقه عقلي ,وقود
سوواعد تهديوود جوودي ألم,ي فووي أن يرسووم عقلووي نهايووة مزيفووة لمووا
حدث لها..
إننى حتى اآلن ال أدري!..
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يحوووب أبوووي ابنوووي كثيووورا ,ويصوووير أكثووور سوووعادة ومرحوووا حوووين
يالعبهما ويحدثهما..
كنووت أعلووم أنووه يميوول بمشوواعره لعبوود الحميوود عوون رامووي بعووض
الشيء ..ربما ألنه يحمل اسمه ,وربما ألن الشبه يجمعهما سويا..
لكنه مع ذلك لم يشعر رامي بهوذا أبودا ,فقود كوان يغموره هوو اآلخور
بمحبتووه ودعاباتووه ..كووان كثيوورا مووا يقضووي أوقاتووه معهمووا ,حيووث
يسليهما بحكاياته ومسامراته..
كان أمرا طبيعيا كما ظننته ..جد يحب أحفاده ويوأنس بهوم ..لكون
زوجتي كوان لهوا رأي آخور ..بودت منزعجوة ,وقود أدركوت مايصوبو
إليه أبي من حكاياته الالتي يلقيها على أذني الطفلين..
ولم تحتمل كثيرا كتمان مخاوفها في صدرها ,وألقوت علوى أذنوي
ذات يوم بمخاوفها:
 أعتقد أن عمي شاكر يهويء األطفوال للعوودة للعويش فوي البيوتثانيوة ..أشوعر أن هووذا مووا يصووبو إليوه بمووا يقصووه علووى آذانهمووا موون
حكايات مشوقة عن البيت.
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أدهشوني موا تقولووه ,فقلوت محوواوال طمأنتهوا وأنووا أضوحك لطرافووة
األمر:
 التهولي من األمر يا حبيتي والتعطيه أكثر مون حجموه ..فحتوىلو كان هذا مايصبو إليه أبي فلن يحدث .لن يغادر األطفال القاهرة
ليرحلوا عنها ,ولن يحتملوا أبدا العوودة للبيوت القوديم والحيواة فوي
الريف.
 أنت التعلم ماحدثني به عبدالحميود بواألمس ..لقود سوألني لمواذاالنذهب جميعا للعيش ببيت جوده ..بول وقوال لوي إنوه لوو كوان األمور
بيده لذهب إلى هنا ليعيش به لألبد.
لم يزعجني ما قاله طفلي لها ,ورأيوت أن كالموه محموال بوالكثير
من المبالغة والحماس الطفولي ,فقلت باستخفاف:
 إنووه مجوورد طفوول يوواحبيبتي ,طفوول تداعبووه الخيوواالت ..البوود أنحكايات جده عن البيت ,وعون حديقتوه الغنواء الواسوعة ,قود ألهبوت
خياله فتمنى أن يقضي عمره هنا  ..إنه مجرد انبهار طفولي كأي
انبهووار آخوور يووراود األطفووال فووي كوول لحظووة ..هوول هنووا موون طفوول
اليتمنووى أن يقضووي عمووره كلووه فووي مدينووة المالهووي ..إنهووا األوهووام
الساذجة لألطفال فال تقلقي.
ولم تعقب ,وإن بدا أن هواجسها التي تضطرم بداخلها لم تهمد..
وقررت أن أرى بنفسوي موا الوذي يخبوره أبوي ألبنوائي عون البيوت..
لكن ليكن هذا خلسة كي اليشعر بي ,فيحجم عما يخبرهما به درءا
العتراضي واحتجاجي عليه حينها..
وفي المساء ,دخل الطفالن الشورفة كموا يفعوالن كول يووم ,وكوان
أبي على مقعده كعادته ,يرقب المارة والنيل ..هش لهما وبش ,ثم
طلب منهما أن يقتربا منه ,فحركا مقعديها ليلتصوقا بمقعوده ..كنوت
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حينها أجلس مباشرة خلف با الشرفة في مكان كان مون الصوعب
أن يدركوا من مكانهم وجودي..
وسومعت أبوي يقوول لهوم ,والبود أنوه كوان يشوير إلوى النيول حينهووا
بيده:
 انظرا النيل الجميل ..أالتريان كم هو رائع ومبها وعظيم ..إنهسوور الحيوواة الحقيقووة لنووا جميع وا ..ال متعووة فووي هووذا العووالم تضوواهي
تأمله ,والنظر إليه ..آه لو تدركا كم يبها هذا صدري وفؤادي.
ورد عليه رامي ,بحماس طفل في العام السامن من عمره:
 إن النيل جميل جدا يا جدي وأنا أحبه كثيورا ..إن الكثيورين مونأصوودقائي يغووارون منوي ,ألننووي أعوويش فووي منووزل يطوول علووى النيوول
وأراه منه في كل وقت ..يقولون أنني محظوظ بهذا.
هنا أجابه أبي بظفر:
 وسيشتعل غيظهم وغيورتهم منوك لوو علمووا أن لوك بيتوا يشوبهقصور ألف ليلة وليلة تماما ,ويطل هو اآلخر على النيل مباشرة..
إن النيل جميل هاهنا ,لكنوه ال يقوارن أبودا بجمالوه هنوا فوي المنيوا
أمووام البيووت القووديم ألجوودادكما ,كمووا أن الشوورفة العاليووة المواجهووة
للنيل في البيت القديم كبيرة جدا ومتسعة ,حتى إنهوا لتقوار حجوم
شووقتكم هووذه كاملووة ..هوول تتخوويالن كيووف يمكنكموا أن تلعبووا وتمرحوا
بداخلها لو كنا نعيش هنا  ..كنتما لتستمتعا بأوقاتكما هنوا كثيورا
لو كنتم تعيشون هنا .
سأله عبد الحميد بحيرة:
 ولماذا النذهب إلى هنا إذا ..ما الذي يمنعنا أن نفعل؟24

وأجابه أبي على الفور:
 سل أبا ! ..إنه من يرفض هذا ..إنه ال يريد أن يفهم أن البيوتقوودرنا جميع وا ..وهووو ال يعلووم أن البيووت لووم يتركووه بعيوودا طوووال هووذا
الوقوووت إال ألننوووي موجوووود ..لكنوووي ال أضووومن أن يسوووتمر هوووذا بعووود
موتي ..ليتوه يودر هوذا ويعوود بنوا جميعوا إليوه .ليتوه ينسوى عنواده
مرة ويفعل.
البد أن أيهما لم يفهم مايقصده ,فسأله رامي بحيرة:
 إنني ال أفهم ماتقوله ياجدي.. ال يهوووم اآلن أن تفهوووم ..فحوووين تصوووير بالغوووا سوووتفهم حتموووا مووواأعنيه..
غمرهم الصمت للحظوات قوررت خاللهوا أن هوذا كواف ..لكون أبوي
عوواود حديثووه فعوودت أدراجووى ولووم أقوواطعهم ,وعوودت ألسووتمع لمووا
يقوله:
 هل تعلمان ما هو الوطن وما يمثله لنا؟أجابه عبدالحميد بسرعة:
 إنه البلد الذي ولدنا به ونعيش فيه.صمت أبي للحظة ,ثم قال بصوت رخيم:
 الوووطن يووا عبدالحميوود أكبوور موون هووذا بكثيوور ..إنووه المكووان الووذيتعيش عمر كله فيه ويحمل في ثراه وهوواءه ذكرياتوك وأحالموك
وآالمك ..إنه المكان الذي يحميك ويأويك ويلبي كل متطلباتك التوي
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تكون في حاجة لها ..إنه المكان الذي تشعر أنك مستعد للذود عنه
بحياتك لو مسه مكروه ما ,وتشعر بالتيه لو ابتعدت عنه حينا.
وصمت بعدها فقال عبدالحميد بحماس:
 لهذا مصر هي وطننا ..إنها تفعل كل هذا..أجل,إنهووا كووذلك ..إن مصوور هووي الوووطن األكبوور لنووا جميعوا النهوواتمنحنا كل ذلك ..لكن هنا أوطانا أخرى أصغر وأكثر خصوصية..
إن شارعك الصغير هو وطن داخول الووطن ..قريتوك الصوغيرة هوي
وطن آخر ..وقود يكوون الووطن الصوغير هوو بيتوك ,مثلموا هوو بيتنوا
الكبير الذي سنذهب إليه يوما ما جميعا مرة أخرى.
وقال له عبد الحميد منبهرا:
 هوول تعنووي أن بيتووك الكبيوور يووا جوودي بووه كوول تلووك األشووياء التوويذكرتها.
تهدج صوت أبي ,وأجابه بلهجة مملوءة بالشجن:
 كوول هووذا وأكثوور يووا بنووي ..البيووت لووم يمنحنووا المووأوى أو الحمايووةفقط ..لقد منحنا الكثيور ..إن بوه الكثيور مون األسورار والخفايوا التوي
لن تدركاها إال لو ذهبتما وعشتما فيه ..إنه وطننا الحقيقي !..
هنا قال عبد الحميد بإصرار طفولى:
 هل أخبر بسر ياجدي؟ ..لو رفض أبي أن نعود إليه ,فسووفأعود إليه أنا حين أكبر ..إنني مثلك أحب البيت وأتمنوى أن أعويش
به مثلك تماما ..أعد أن أعود إليه حين أكبر.
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البد أن ما قاله قود أسوعد أبوي بشودة ,لكننوي قطعوت كول هوذا حوين
دخلت عليهم فجأة وقد اكتفيت بما سمعته ..كان ماقاله أبي خطير,
وأدركت اآلن لماذا انزعجت زوجتي من هذا..
كان أبي يغرس بداخلهما حوب البيوت ,وشوعرت أنوه قود نجوح فوي
هذا ..أهذا يعني أنهم قود يعوودون إليوه ثانيوة ..لكون حتوى لوو فعلووا
فلن يكون لالمر أهمية حينئذ ..فحينهوا حتوى ولوو ظول البيوت قائموا
فسأكون قد بعته ولم يعد ملكا لنا..
جمويعهم اليودري أننوي الأنووي االحتفوواظ بالبيوت بعود مووت أبووي..
لكنني لم أشعر بالراحة أبدا مما سمعته ..وظللت طووال ذلوك اليووم
متعكر المزاج.

6
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من مذكرات السيدة كوثر حلمي زوجة األستاذ شاكر
عبدالحميد:

أحب حماي بالفعل ,وال أ هذا الشعور ..إنه رجل طيوب القلوب ولوم
يكوون مزعج وا أو فضوووليا ق وط ..فمنووذ اقترنووت بزوجووي لووم أره يومووا
يتدخل في شوأن مون شوئوني أنوا وزوجوي ..كانوت هوذة الصوفة مموا
أحبووه فووي الرجوول ,ولهووذا حووين أص ويب بالشوولل -شووفاه هللا منووه -لووم
أنزعا النتقاله للعويش معنوا ,موع موا يحملوه هوذا مون أعبواء ألقيوت
على كاهلي نحوه ,فصوار علوي أن أهوتم بغذائوه وأن أهوتم بدوائوه,
وكذلك نظافته الشخصية أحيانا..
كوول هووذا لووم يكوون ليضووايقني أو يزعجنووي حقووا ..ويشووهد هللا إننووي
صووادقة فووي هووذا وال أدعيووه ..كنووت أرى فيووه أبووي المووريض الووذي
أصيب بالسرطان ,وظل يعاني من آالمه وقسووته لشوهور طويلوة,
كنت أنا حينهوا مون يرعواه فوي كول شويء حتوى توفواه هللا ..لهوذا لوم
يكن ما أقوم به نحو حماي جديدا علي ,وقمت به راضية مون أجول
هللا ومن أجل زوجي.
لكننووي ومنووذ البدايووة الحظووت كيووف كووان عقوول حموواي وتفكيووره
غووريبين ..ظوول طوووال الوقووت يتحوودث عوون بيتووه القووديم الووذي تربووى
وعوواف فيووه,ولم يموول يومووا موون مطالبووة زوجووي أن يعيووده للبيووت
ثانيووة ..كووان إلحاحووه هووذا غريبووا ,لكنووي أوعزتووه لطبيعووة حمووواي
ونشأته الريفية؛ حيث يورتبط هوؤالء بمسواكنهم وأراضويهم بشودة,
ويكون من العسير عليهم أن يفارقوها..
ردد كالموا مبهموا عجيبوا عوون ميثوواق مووا ,ونووداء غووامض يوودعوه
للبيووت ..حوووديث قابلووه زوجوووي باالسووتخفاف وعووودم االكتووراث ,بووول
وطالبني أن أسايره فيما يظنه ,وأال أزعجه بمجادلته في ما يوؤمن
به ,كي ال أثقل عليه ..في الواقع لم أكون بحاجوة ألن يطلوب زوجوي
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هذا مني ,ألنني لم أكن ألفعل ..لكنني كنت أشعر بالحيرة من األمر
كله.
لكن ما أزعجني حقا هو موا بودأ أبنوائي يرددونوه علوى أسوماعي,
عن رغبتهم في العيش ببيت جدهم القديم ..هنا شعرت بالهلع وقد
خشووويت أن يكوووون قووود نجوووح فوووي زرع أوهاموووه تلوووك فوووي عقوووولهم
الصوووغيرة ,وموووا يعينوووه هوووذا مووون ايموووانهم بخرفوووات ال أصووول لهوووا,
وتعلقهم وتصديقهم لها..
وفعلت حينها شيء لم أفعلوه مون قبول –وأقسوم علوى هوذا . .-لقود
إسوترقيت السوومع إلوى مايقولووه لهووم ..كوان هووذا تجسسوا وهووو خلووق
وضيع لو فعلوه المورء ,لكننوي فوي النهايوة أم تخواف علوى أبنائهوا,
ومن حقها أن تعلم كول شويء يخصوهم ,ويودور حوولهم ,وأن تودفع
عنهم أي خطر ما لو شعرت بهذا.
كان يحدثهما عن البيت حديثا آسرا وجميال ..عشورات الحكايوات
عن األجوداد الوذين عاشووا فيوه وصوراعاتهم موع األرض والسولطة
واألهووالي موون حووولهم ..حكايووات مشوووقة عوون البيووت ومووا بووه موون
أسوووورار وذكريووووات ..إن حموووواي هووووذا بووووارع للغايووووة فووووي القووووص
والحكايات ..إننوي أعتورف بهوذا ,ولهوذا فهموت لمواذا تعلوق األبنواء
بالبيت ,وصاروا يرغبون في االنتقال للعيش به.
قصصت ما حدث على زوجوي ,لكنوه طموأنني وأخبرنوي أن الحول
بسيط للغاية ..سوف يبيع البيت فور انتقال البيت هوذا إلوى حوزتوه
بالميراث ,وهذا إجراء كفيل برأيه بإنهاء تلوك األحوالم التوي تورواد
األبناء حول البيت ..كان حال معقووال فلوم أعود أكتورث لألمور بعودها
كثيرا ,وتركت األبناء لجدهم وحكاياته.
كنت أيضا حينها قد اعتدت من حماي أشياء غريبة ..كوان كثيورا
مووا يهمهووم بكلمووات غامضووة ال أتبينهووا أو أعيهووا ,حتووى لووو كنووت
مالصووقة لووه بجووواره ..واعتوودت كووذلك علووى محادثووات مبهمووة بينووه
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وبين أشخاص خفية ,تدور كلها حوول البيوت وتنتهوي غالبوا ببكواء
طويل من أجله..
ال بوود أنهووا الجلطووة التووي قوود عطلووت حسوون إدراكووه ,فصووار يتوووهم
هوووؤالء األشوووخاص واألشوووباح ويحوووادثهم ..وربموووا كوووان هوووذا مووون
عالمات اقترا الممات ..لقد فعلها أبي من قبله قبول موتوه بقليول,
وراح يحادث ويناجي حينها أشوباحا خفيوة ,وأقاربوا لنوا مواتوا منوذ
أعوووام بعيوودة ,وصووار يووزعم أنووه يوورى أناس وا لووم يعووودوا فووي عووداد
األحياء..
لكن ما حدث بعد ذلك كان غريبا ومخيفا..
كوان هوذا بعود منتصوف الليوول ذات ليلوة ..شوعرت بمثوانتي ممتلئووة
فنهضت مترنحة نحو الحمام ..كان علي أن أعبور مون أموام حجورة
حموواي وأنووا فووي طريقووي نحووو الحمووام ..هنووا تناهووت إلووى مسووامعي
أصوات غامضة مبهمة تأتي من خلف البا المغلق لحجرته ..في
البدايووة فكوورت أن حموواي ربمووا كووان نائم وا يتحوودث فووي أحالمووه ,أو
ربما كان متيقظا يحادث أشباحه الخفية كما اعتاد أن يفعل.
مضيت حينها في طريقى ولم ألق لألمر بواال ..لكننوي حوين عودت
ومووررت ثانيووة موون أمووام غرفتووه ,كانووت األصوووات أكثوور وضوووحا
وتمووايزا عم ون قبوول ..توقفووت أمووام الحجوورة وقوود ميووزت م ون بينهووا
صوت حماي ,كما ميزت صوتا آخر أكثر غلظة وأكثر قسوة ..هنوا
غمرتني رجفة وخوف موبهم ,ورحوت أفكور بجنوون ..أيكوون هنوا
أحد آخر ما بالغرفة معه؟!..
كنت أوقن من هذا ..إنني أستمع بالفعل لصوت آخر غير صوت
حماي ,وإن كنت ال أعي ما يدور بينهما بالداخل..
فكرت أن أذهب لزوجي طلبا للنجدة ..فربما كان لصوا ,قود يوؤذي
حموواي ..لكننووي قبوول أن أفعوول أردت أن أسووتيقن موون الصوووت ,وأن
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أعلووم مووا الووذي يوودور بينووه وبووين حموواي موون حووديث ..ففعلووت موورة
أخووورى موووا أكوووره أن أفعلوووه ..ووضوووعت أذنوووي علوووى البوووا المغلوووق
وتنصت لما يقال..
شوووعرت بوووالفزع مموووا سووومعت ..كوووان الصووووت الغوووامض يطالبوووه
بالعودة إلوى البيوت ..وكوان حمواي يبكوي ويقوول مون بوين بكائوه أن
مرضه يعوقه عن هذا ..لكن الغريب كان مصرا وراح يهدد تهديدا
غامضا لم أعه ..فطالبه حماي أن يهبه الشفاء وسويفعل حينهوا موا
يريده..
كان هذا فوق احتمالي واحتمال فضولي ,ففتحت البا وانودفعت
للداخل بال تفكير ألرى بعيني ما الذي يحدث بالداخل..
كان عموي جالسوا علوى فراشوه وبجووار نافذتوه كوان هنوا شويء
آخر ..طيف موا أو هوو ضوبا موا ..لسوت أدري تحديودا فأنوا لوم أره
جيوودا ,لكننووي ال زلووت أذكوور زوجووا موون العيووون المتوهجووة وسووط
الضوووبا رمقتنوووي بغضوووب ..وبعووودها لوووم أع أي شووويء فقووود فقووودت
وعيي..
أفقووت بعوود قليوول ألجوود حموواي راقوودا بجووواري يحوواول جاهوودا أن
يعيووودني للحيووواة ثانيوووة ..كنوووت أشوووعر بالتيوووه والووودوار يعتصووورني..
تحاملت على نفسي واستندت إلى الحوائط ,وعودت مريضوة واهنوة
إلى فراشي دون أن أجسر على النظر إلى حماي..
لم أنم طوال الليل خوفا وأرقوا ..لوم أكون أدري هول موا رأيتوه كوان
وهما ,أم أن تلك العيون المتوهجة المخيفة كانت موجودة حقا..
ولم أكن أدري كوذلك موا علوي أن أفعلوه ,وهول أخبور زوجوي بموا
رأيته أم أكتمه بداخلي..
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ال أدري لماذا قررت أن أخفي عنه ما حدث لوي ,وأن أحوتفظ بموا
حوودث لنفسووي ..موواهي مبرراتووي لهووذا ولموواذا فعلووت؟ ..ال أدري !..
لكنني أليام بعدها رحت أتحاشى الحوديث الطويول موع حمواي وفعول
هو المثل..
إنني حائرة مضطربة وال أفهوم موا يحودث حوولي ..وهنوا خووف
مبهم ونذير غامض يوسوس داخلي ويؤرقني..
كيف أتصرف وماذا أفعل؟
إن هذا ما ال أدريه..

7

ما الذي يدور بعقل أبي بالضبط؟!.
هذا ما ال أعلمه وال أفهمه..
وهل أصابه لوث ما ,أو جن عقله؟!..
أخشى أن يكون هذا ماحدث ,وخاصة بعد ما فعله اليوم..
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كنووا قوود أدخلنوواه لفراشووه لينووام ,وتركتووه زوجتووي بعوود أن اطمأنووت
عليه ,وأنه لم يعد بحاجة لشيء ما ..غفونا بعدها ولوم نسوتيقظ إال
علووى جوورس البووا وهووو يوورن بصووورة متالحقووة وملحووة مزعجووة..
هببت من النوم مسرعا ألرى ماذا هنا  ,وعقلي يتخبط فوي القلوق
والحيرة..
كان حوارس العموارة التوي أقطنهوا ,وكوان يلهوث مضوطربا أموام
البا  ..طالبني بتوتر أن ألحوق بوأبى الوذي فووجئ بوه يزحوف علوى
األرض مغادرا المصعد ,فهرع إليه ليسوأله إن كوان يبغوي شويئا موا
أو مساعدة ما ..وكان ما طلبه منوه أبوي ,أن يسوتوقف تاكسوي مون
أجله..
الحظ الحارس العجووز اضوطرا أبوي ولهفتوه ,وتعجلوه لالبتعواد
عن المكان بسرعة ,فشوك فوي أموره وتركوه أموام المصوعد ,وهورع
نحو شقتنا ححضاري..
شعرت بالذهول مما أقدم عليه أبي وقد تخيلت مأربه مموا فعول..
ال بوود أنووه يرغووب فووي العووودة إلووى البيووت طبع وا ,أو هكووذا تخيوول أن
بإمكانه أن يفعل ..أما كيف كان ينتوي أن يفعل ,فهذا ما ال أفهمه,
وال أدري من أين له بالنقود كي يدفع حسا التاكسي ,وغيره من
وسائل المواصالت كي يعود للبيت بالمنيا..
لووم أنتظوور المصووعد ولووم ألتفوت إلووى أننووي مازلووت بمالبووس النوووم,
وهبطت الطوابق الخمس وثبوا حتوى وصولت لبوا العموارة منقطوع
األنفاس ..كان هنا تاكسي أبيض قد توقف ألبي ,فصعد إليوه أبوي
بمساعدة السوائق الوذي كوان حينهوا بجوواره ..وصولني صووت أبوي
يأمره باحسراع بالتحر حين رآني ,فصرخت في سوائق التاكسوي
وأنا أعدو نحوه بأقصى سرعتي أن يتوقف..
بالفعل استجا السائق لندائي ,فاندفعت نحو با السويارة الوذي
يجلس أبي خلفه وفتحته الهثا ,وصحت بشيء من الغيظ:
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 إننوي ال أدري موا الوذي يودور بعقلوك ..لكون هوذا الوذي تفعلوه قودفاق كل التصور ..يبدو انك قد فقدت عقلك.
لكنووه بوودا ثابووت الجنووان متماسووكا ,ولووم يأبووه لغضووبي ,وأجووابني
بثبات:
 اتركني وإبتعد يا ولد ..سوف أعود للبيت اآلن ..إنه قراري!.راح السائق يتوابع بدهشوة موا يودور بيننوا ,لكنوي تجاهلتوه وقلوت
ألبي بإصرار ,وأنا أمنع يده اليسرى من جذ البا ليغلقه عليه:
 لن تذهب يا أبي ألي مكان ..إن بيتوك هاهنوا ..دع عنوك رغبتوكالغريبة هذه ,وهيا نصعد للشقة من فضلك بهودوء ..كفوى بحوق موا
سببته من فضائح حتى اآلن.
هنووا انفجوور غاضووبا ..باكي وا ..منهووارا ,وراح يصوورخ بكلماتووه فووي
وجهي:
 أنت ال تفهم أيها األحمق وال تريد أن تفهم ..إننوي موا أفعول كولهووذا إال ألحميووك موون نفسووك ..أنووت ال تفهووم أي شوويء ,وال تريوود أن
تعي أي شيء بعنواد هوذا ..اتركنوي اآلن ألعوود للبيوت ,أو سوتنال
غضبي وغضب أجداد والبيت من قبلهم ..دعني أذهب يوا شواكر,
وأعووود إليووه ثانيووة ..أرجووو أن تفعوول يووا ولوودي ..دعنووي أعووود وال
تعووذبني أكثوور موون هووذا ..لقوود تحملووت الكثيوور ,ولووم أعوود قووادرا علووى
تحمل المزيد.
لكننى لم أسوتمع إليوه وتجاهلوت موا يقولوه ..أخرجتوه رغموا عنوه
موون التاكسووي وحملتووه صوواعدا لألعلووى ,وقلبووي يتمووزق ممووا يعانيووه
وما يسيطر على عقله من أوهام..

34

أرقدته على فراشه وربت على جبهته ألهدئ من روعه ,فأشاح
بوجهه بعيدا عني وهو يتمتم ويكرر:
 لست تفهم شيئا ..لست تفهم شيئا.أغلقووت بووا حجرتووه عليووه ,ثووم تأكوودت موون إغووالق بووا الشووقة
بالمفتاح ,واحتفظت بالمفتاح في جيبي ,كي ال يكورر فعلتوه ثانيوة,
وعدت لفراشي..
وفكرت حينها أن أذهب به في الغد لطبيبه النفسوي ثانيوة ,عسوى
أن يمده بعقار ما يعيد إليه رشوده وصووابه ,خشويت ان يفعول أمورا
أحمقا إو يوذي نفسه يوما ما.
لكن الصباح حمل إلي مفاجاة جديدة..
كان أبي محموما وقد راح في غيبوبة عميقة ..أسورعت بوه إلوى
المستشفى حيث رقد بالعناية المركزة ثانية ..أجرى األطبواء عليوه
فحوصاتهم وأخضعوه للتصوير بأشعة إكس والرنين المغناطيسوي
وغيرهووا ,وفووي النهايووة أخبرنووي الطبيووب المعووالا وهووو يهووز يديووه
بحيرة:
 ال جديد هنالك ..األشوعة المقطيعوة وكوذلك الورنين المغناطيسوييشيران إلوى أنوه الشويء قود تغيور بمخوه غيور الجلطوة القديموة ..ال
جلطة جديدة حدثت أو حتى نزيف بالمخ..
قلت بحيرة ,وأنا ال أفهم لماذا راح في غيبوبة جديدة إذا ,ما دام
عقله لم يتأذ ثانية:
 وما سبب تلك الغيبوبة التي يعانيها األن إذا؟ ..إنه لم يدخل فيغيبوبة مماثلة حين أصيب بالجلطة في المرة األولى.
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 حتى اآلن ال ندري ..لكننا لوم ننتوه مون فحوصواتنا بعود ..سووفنستخلص بعوض سوائله النخواعي ,لنورى إن كوان هنوا عودوى موا
بمخووه أو نخاعووه الشوووكي ,وسوونرى كووذلك كيووف حووال األمووالح فووي
دمائه ..بعدها ربما اتضح سبب مايعانيه اآلن.
 وهل سيفيق ثانية؟غادر الطبيب الحجرة حينها ,وهو يجيب باقتضا :
 هذا ما ال أعلمه ..هذا أمر يعود لمشيئة هللا.وهرعووت أختووي هووي األخوورى للمستشووفى ..أخبرتهووا بمووا حوودث
بواألمس ومووا جوورى اليووم ..كانووت منهووارة ,وراحوت تووردد أنوه كووان
علينوا أن نسوتجيب لوه ,وأن نعيوده للبيوت ماداموت تلوك رغبتوه ..لوم
اكن في حال يسمح بالشجار أو الجدال فصمت.
مر الوقت طويال بطيئوا ومموال ,وفوي المسواء أفواق أبوي وطلبنوي
للحديث معه بمفردي ,فهرعت إليه ..رأيته ضعيفا كموا لوم أره مون
قبوول ,محاطووا بعشوورات األسووال التووي تلتصووق بجسووده ,والخووراطيم
المثبتة في أوعيته الدمويوة ,وكانوت هنوا هالوة موا كئيبوة مقبضوة
تحيط برأسة ..هالة خفية ,أشعر بها وال أراها ..وأيقنت أن والودي
يحتضر ,بينما بذل هو مجهودا شاقا كي يتحدث:
 لقد انتهى أمري يا شواكر ..أعلوم هوذا وقود اقتور أجلوي ..لهوذافقد حان دور لترعى البيت.
كنت أرى كيف يعاني ليخرج كلماته ,فقلوت لوه مشوفقا وانوا أقبول
جبهته ودموعي تغرق وجهي:
 أرجوووو يوووا أبوووي ال ترهوووق نفسوووك بالحوووديث عووون أي شووويءواسترح..
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لكنه كان مصرا ,واستمر في حديثه:
 الوقت للراحة اآلن يابني فال تجهودني أنوت واسوتمع إلوي ..عودإلووى البيووت يووا شوواكر قبوول فوووات األوان ..عوود وعووش بووه وحينهووا
ستفهم ..لم يعود هنوا وقوت أموامي كوي أخبور بموا اخفيتوه عنوك..
لهذا عدني قبل أن أموت أن تعود للبيت..
توورددت فووي أن أعووده بووالعودة وأنووا أعلووم يقينوا أننووي لوون أفعوول إال
لبيعووه..رأى توورددي علووى وجهووي ,فاجتهوود ليقووول بأنفوواس الهثووة,
وصدر يعلو ويهبط باضطرا :
 عدني يابني ألموت مستريحا ..إنه طلبي األخير منك.هنا شعرت أنه ال حاجة حجهواده أكثور مون هوذا ,فقلوت باقتضوا
ألريحه:
 أعد أن أفعل يا أبي.هنا اسوترخت مالمحوه والنوت ,وبوان علوى وجهوه بعوض الحبوور
والسرور ,ليعود بعدها لغيبوته العميقة ثانية ,قبل أن يموت بعدها
بساعات.
شعرت بالذهول والحيرة مما حودث ..هول أفواق فقوط مون أجول أن
يجعلني أقطع وعدا على نفسي أن أعود للبيت ثانية؟!..
كان األمر غريبا ومحيرا..
تشاغلت بعدها بدفن أبي ..كان قد أوصى أن يدفن مع أجداده في
المقابر التي بنوها خلف البيت القديم ..لكنني وقد قوررت الوتخلص
موون البيووت لووم أنف وذ وصوويته ,وقمووت بدفن وة بووالقبر الووذي اشووتريته
بمقابر البساتين بالقاهرة ,من أجلي ومن أجل عائلتي..
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لم تحتا أختي كثيرا لموا فعلتوه ,ومضوى األمور كموا خططوت لوه..
لقد مات أبي حامال معه أوهامه وذكرياته الغامضة وعشقه للبيوت
إلووى قبووره ..ولووم أنووزعا كثيوورا موون وعوودى لووه بووالعودة للبيووت ,فقوود
فعلته فقط حرضائه..
وبعد أيام شعرت أن الوقت قد حان للنظر في أمر البيت ,وقررت
العودة إليه.
***

8

ال أثووق بالسماسوورة وال أحووب أالعيووبهم التووي ال تنتهووي والتووي ال
تستطيع أبدا احمسا بها ..من السوهل أن يقنعوك أحودهم بوأن بيتوك
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هذا اليساوي أكثر مما هوو معوروض عليوك مون سوعر ضوئيل ,وأن
عليووك أن تبيع وه علووى الفووور ,ألن هووذه الفرصووة لوون تعوووض أبوودا..
وفي النهاية تكتشف أنه قد باعك للمشتري مقابل مبلغ ما.
لوم أكون أحموق ألفعول هوذا ,ولهووذا عودت إلوى البيوت مورة أخوورى..
بالطبع ال أنوي االستقرار به طويال ..سووف أمكوث بالمكوان بعوض
الوقووت ألعلووم عوون كثووب ,مقوودار مووا وصوولت إليووه أسووعار األراض وي
والعقارات اآلن في تلك المنطقة المحيطة به ,ألري كم يكون ثمنوه
الحقيقي ,ألبيعه بعدها ,ثم أرحل عنه لألبد..
لكننووي ومنووذ اللحظووة األولووى التووي وطووأت فيهووا المكووان ,شووعرت
برهبة ال أدري مصدرها ..كان هنا هواتف خفوى بوداخلي يخبرنوي
أن البيووت ال يريوودني ,بوول وشووعرت أنووه يضوومر العووداء لووي ..كانووت
أحاسوويس سووخيفة وحمقوواء المبوورر لهووا فووي الواقووع ..ربمووا كانووت
حكايووات أبووي وتهديداتووه عوون البيووت هووي مصوودرها ..لكوون ألكووون
صادقا ,فإنني لم أشعر أن هذا التفسير أقنعني ..موا أشوعر بوه يبودو
حقيقيا تماما..
ذلك البيت ال يحبني بالفعل ,وال يرغب بوجودي !!!..
قوودت سوويارتي بووبطء متجه وا إلووى مموور مووبطن باألحجووار يختوورق
الحديقووة ,علووى جانبيووه صووفان موون الشووجيرات اليابسووة الذابلووة ,ثووم
توقفت بالسيارة على بعد أمتار من الدرج الذي يرتقي لبا البيوت
الكبير.
ترجلت من سيارتي ,ثوم توقفوت لبرهوة أتامول البيوت الوذي عودت
إليه مورة أخورى .هوذه المورة لون يكوون أبوي داخلوه .هوذه المورة أنوا
سيده وصاحبه.
لوم يتبودل البيووت عموا كووان دائموا ..موازال محتفظوا بلونوه الجيووري
األبووويض ,الوووذي طالموووا ذكرنوووي بحجووورات المستشوووفيات الكئيبوووة..
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ومازالووت نوافووذه البيض واوية الطويلووة الشووبية بووأعين القطووط علووى
حالها مخيفة منوذرة ,كأنموا تلقوى علوى القوادمين تحوذيرا خفيوا مون
البيت..
ارتفعووت عينوواي نحووو السووطح الخشووبي المنحوودر  ,والووذي طالمووا
أجا في نفسي إحساسا غامضا بالسقوط ..ومن خلف البيت مازال
البوورج الحجووري الضووخم علووى حالووه ..مخيووف غووامض يحوووي موون
األسرار الكثير والكثير  ..كان برجا قووطي الطوراز  ,رأيوت مون موا
يشبهه في صور لبعض القالع األسكتلندية القديمة..
ظل ذلك البرج عالمة اسوتفهام دائموة لخيوالي وفضوولي ,وأنوا ال
أعلم له فائدة وال أرى له مدخال ..وحين كنت أسوال أبوي عنوه كوان
يجيبني بغموض:
 إنه يزيد البيت هيبة ورهبة ..إنه أحد أركان البيت.خضبت الشمس الغاربة من خلفه السماء بحمرة قانيوة انعكسوت
عليه ,فبدا البرج مثقال بالكثير من الهواجس والتخوفات.
تنفست بعمق ,فشعرت أن الهواء الذي يحيط بوي قود اكتسوى فوي
هووذه اللحظووة ,بوورودة غريبووة وسووكون عجيووب ..بوودت السووماء موون
فوقه مثقلة بالسحب الرمادية الكئيبة الكثيفة ,رغم أن الوقوت كوان
صيفا..
كان كل ما يدور اآلن من حولي كالنذير ..كول شويء يصورخ فوي
وجهي أن أبتعد عن المكان ,وأعود أدراجي ..بدا وكأن هنا نووع
من النفور قد نمى بيني وبين هذا البيت ..شيء مستحدث لم أشعر
به من قبل ,حوين كنوت أحيوا بالبيوت ..ربموا كانوت الوحشوة ,وربموا
هي رهبة األماكن المهجورة التي تشوع بورودة ورهبوة فوي نفووس
القادمين إليها..
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تجولووووت عينوووواي فووووي جنبووووات الحديقووووة المهملووووة فشووووعرت
بالوحشووة ..اسووتطالت األشووجار وتشووابكت أغصووانها اليابسووة بووال
رقيب أو تهذيب ,فبدت في الظالم المتسر بين بقايا ضوء النهار
الغووار  ,كأشووباح هائلووة ألقووت ظووالال مخيفووة لموون ينظرهووا ..وبووين
األشجار المتشابكة ترعرعت وشوبت النباتوات الطفيلوة بحريوة مون
اليخشى االقتالع ,فصارت كالشجيرات الصوغيرة ..وتسولقت بعوض
األعشووا الجوودران الحجريووة ,حتووى وصوولت إلووى إطووارات النوافووذ
فكستها بلون طحلبي ,أحضر داكن..
لم أعهد أبدا هذه الحديقة مهملة هكذا ..ومازلت أذكر أننوي حوين
قدمت إلى هنا منذ عام واصطحبت أبي معي ,لم تكن كوذلك ..كانوت
مزدهوورة كالجنووان ..ه ول كووان عووام واحوود موون احهمووال قووادرا علووى
إحداث كل هذا الدمار بها؟!.
تنبهت لطول تجمدي وغرقي في خواطري ,فتحركت نحو البا
الخشبي الضخم ..أخرجت من جيبي مفتاحا نحاسيا ضخما ,ينتهي
بحلقووة نقش وت فووي حوافهووا كتابووات عجيبووة منمقووة طالمووا تأملته وا
بحيرة ألعرف كنهها دون جدوى ..أولجوت المفتواح بالثقوب الكبيور
في بطن البا وأدرته ,فصدرت التكة المعتادة قبل أن يفتح البا ,
فدفعته ودخلت..
كان البيت من الداخل نظيفا مرتبا وهذا ما أدهشني كثيرا وألهب
حيرني ..البيت ظل مهجورا لعام كامل ,ولوم يكون هنوا مون يعتنوي
به ,ولهوذا توقعوت أن أرى بوه طبقوات كثيفوة مون الغبوار تغطوي كول
جنباتوووه وربموووا الكثيووور مووون أعشووواف العنكبووووت و الزواحوووف أو
القوووارض والخفووافيش فووي جوانبووه وأركانووه ..هووذه هووي سوويماء
األموواكن المهجووورة كمووا أعلووم وهووذا مووا كووان علووى البيووت أن يكووون
عليه.
لكن المكان بدا نظيفوا ومرتبوا كموا كوان دوموا ,وكأنموا لوم نفارقوه
قوووط ..تجاهلوووت دهشوووتي ,وأوعوووزت هوووذا إلوووى إحكوووام إغوووالق بابوووه
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ونوافذه ,والتي ربما منعت الغبار والحشرات من التسلل إليوه ..لوم
يكن بالطبع تفسيرا منطقيا لكنني ال أملك غيره فقبلت به.
حملت حقيبتي التي جلبوت فيهوا بعوض مالبسوي وأغراضوي التوي
تكفينى للحياة هنا لبضع أيام ,واتجهت نحو الدرج الخشبي الكوائن
في قلب الصالة ,وصعدت للطابق العلوى حيث حجرتي القديمة..
كانت هي الحجرة قبل األخيرة في الرواق الطويل بواألعلى الوذي
يفصل بوين الحجورات ..التقطوت نفسوا طوويال وأنوا أقوف أموام البوا
بإثارة ,ثم أدرت مقبض باباها ببطء ,وفتحت البا ..
كانت حجرتي مرتبة ونظيفة هي األخرى كالبيت كله ..لم أتنفس
فيهووا هووواء راكوودا ,ولووم أجوود علووى أثاثهووا ذرة غبووار واحوودة ..كانووت
نظيفة كيوم تركتها حوين غوادرت المنوزل لألبود منوذ أعووام بعيودة..
تعلقووت عينوواي بووالفراف النحاسووي العتيووق ذي األعموودة الطويلووة..
أعوام كثيرة مضت منذ رقدت على هذا الفراف آخر مرة ..مسحت
بعينيووي جنبووات الحجوورة فتووداعت لرأسووي عش ورات الووذكريات التووي
عايشتها في هذه الحجرة..
في هذة الخزانة المنحوتة بالحائط ,كنوت اختبوئ مون أختوي حوين
نلعب سويا ,ومن أمي حين تغضب وتبغ معاقبتي..
وفي هذا الركن المجاور للبوا تبولوت ذات مورة حوين أفقوت مون
نووومي ذات مسوواء بووارد ,شوواعرا بمثووانتي تكوواد أن تنفجوور ,وخوووف
طفولي مبهم يدفعني أال أتر الحجرة ألذهب إلى الحمام ,فواخترت
أن أفرغهووا فووي هووذا الووركن ..موون حسوون حظووي أن هووذا األموور موور
بسالم دون أن يشعر به أحد..
انتقلووت عينوواي إلووى القووائم المعوودني ,الخلفووي للفووراف والمنووبعا
قليال ..هنا قد اصطدمت رأسي ذات مرة ,فتفجور منهوا الودم غزيورا
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وأغرق جبهتوي ووجهوي ..صورخت أموي حوين رأت الجورح الكبيور
الغائر ,وهرولت بي نحو الطبيب فزعة متوقعة األسوأ..
لكن الطبيب رأى شيئا مختلفوا ..كوان الجورج صوغيرا ال يعودو أن
يكون خدشا صغيرا ,لم يحتا إال لغيوار طبوي صوغير ..مازلوت أذكور
كيف كانت أمي مذهولة حوين فحصوت بنفسوها الجورح مورة أخورى
لتالحظ أنه ليس الجرح العميق الذي رأتوه فوي المورة األولوى ..بودا
مختلفا تماما وقد التئم تقريبا..
لم تخبر الطبيب بهذا لكنها أخبرت أبي حين عادت للبيت ..أذكر
يومها أن أبي قال ,وهو يحتضنني ويربت على رأسي بحنان,
وعيناه تجوبان أركان البيت بامتنان غريب:
 إنه البيت ياحبيبتي يحمي قاطنيه ,فال تقلقي ..إنه البيت !!!..لم أفهم ماذا عناه أبي يومها ,ولم أع كيف يحمينا البيت..
هنا جالت في رأسي ذكرى أخرى طالما حيرتني ..فلم يحدث أبدا
أن موورض أحوودنا يومووا مووا فووي هووذا البيووت ..لووم أرى جوودي يومووا
متوعكا ,ولم تصب أختي أبدا بنزلة معوية ككل األطفوال ,وال أذكور
أننووي ذهبووت ألي طبيووب إال تلووك الموورة الوحيوودة التووي شووجت فيهووا
رأسي..
كان أول من يمرض فوي هوذا البيوت هوو أبوي ,حوين أصويب بتلوك
الجلطووة اللعينووة ,التووي أودت بووه للتهلكووة فووي النهايووة ..كووان األموور
غريبا طالما أشعرني بالعجب والحيرة ,كوان سورا آخور مون أسورار
البيت !!!.
ينهكنووي فووي هوووذه اللحظووة التعووب واحجهووواد بعوود هووذه المسوووافة
الطويلة التي قطعتها بسيارتي من القاهرة إلوى هنوا ,عبور طورق ال
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تصوولح للسووير عليهووا ,لووذا غيوورت مووالءات الفووراف بووإخرى جديوودة
وبدلت مالبسي ثم رقدت على فراشي ,وغفوت على الفور..

8
اخووتلط صوودى رنووين الهوواتف ,بأصووداء الطبووول التووي توودق داخوول
رأسوي فوي حلووم غريوب ,واسووتغرق األمور منووي لحظوات حتووى أدر
أيهموا الحقيقووي وأيهمووا الحلووم ..كوان محمووولي يوورن بإلحوواح ,وراح
ضوء شاشته يومض في الظالم..
م وددت يوودي نحوووه وقربتووه موون أذنووي  . .كانووت زوجتووي وراحووت
تتحدث بصوت يقتله القلق:
 ربااه .أين كنت كل هذا؟ ..لقد أقلقتني عليك حتى الموت ..إنهواالمرة الخامسة التي أتصل فيها بك وال تجيب.
تثاءبت معتدال على الفراف ,قبل أن أجيبها بصوت ناعس:
 يبوودو أننووي كنووت نائمووا كووالموتى ,ولهووذا لووم أشووعر بووالرنين إالاآلن ..آعتذر أني أقلقتك.
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 وماذا عن األمس؟ ..لماذا لم تتصل بي حين وصلت إلوى البيوتكما اتفقنا؟
 أعتذر عن هذا أيضا ..لقود تواه هوذا عون بوالي تماموا ..الطريوقكان مرهقا للغايوة ,حتوى إنوه هشوم عظوامي تماموا ..وحوين وصولت
البيت كدت أسقط مغشيا علي إرهاقا ,فنمت دون أعي أي شيء.
هنا تنهدت بارتياح ,وران الصمت بيننا لوبعض الوقوت ..تثاءبوت
ثانية ورحت أ حودق فوي ظوالم الحجورة ,قبول أن تكمول هوي بهودوء
هذه المرة:
 وماذا عن البيت؟ ..البد أنه في أسوأ حال  ..إننوى أشوفق عليوكحقا مما عليك أن تقوم به ليعود صالحا للسكنى كما كان ..أظون أن
عليك أن تبحث عمن ينظفه من أجلك.
تذكرت المكان المرتب والنظيف تماما ,فابتسمت ,وأجبتها:
 خمني كيف وجدته؟  ..لون تصودقي موا سووف أخبور بوه ..إنوهنظيف إلى أقصى حد وال يحتاج أي عناية أو تنظيف ..هول تتخيلوي
أني لم أصادف به ذرة غبار واحدة.
 أنت تمزح !!! ..أخبرتني أنه ال أحد هنوا ليعتنوي بالبيوت ,بعودأن غادره أبو  ..فكيف يكون نظيفا بعد كل هذا الزمن الطويل.
تثاءبت بكسل مرة أخرى ,وأجبتها بال اكتراث ,وعيناى ما زالتوا
تجوبووان ظووالم الغرفووة وقوود بوودا أثاثهووا كاألشووباح السوواكنة ,مووع تلووك
احضاءة الضئيلة التي يرسلها القمر عبر النافذة:
 ربما حدث هذا ألن البيت كله محكم الغلق ..لكن ,دعك من هوذااآلن ..مووا يهمنووا هووو أن البيووت يصوولح للسووكنى بصووورة مرضووية
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تمامووا ,واليحتوواج ألي عنايووة أو إصووالح ,لسووت بحاجووة حنفوواق أي
أموال عليه ..إنه الشيء المشرق في هذا األمر.
 ال أدري مووواذا أقوووول؟ ..أعتقووود أن األمووور رائوووع بالفعووول ..لكووونأخبرني ,متى تنوى أن تعود؟
 ال أدري حتى اآلن ياحبيبتي!  ..سوف أمكث هنوا حتوى أنتهويمن بيعه ,لكني لن أتعجل فعل هوذا ..البيوت ضوخم ,والبود أن قيمتوه
قود ارتفعوت كثيورا هوذة األيوام ,وال أريود أن يشوعر أحود موا هنوا أنووي
أريد بيعه بسرعة ,فيبخسون ثمنه.
عوواد الصوومت ليغرقنووا موورة أخوورى ,ووصوولتني أنفاسووها المعبقووة
بقلقها علي ,وهي التي لم تعهد من قبل غيابي عنهوا ليووم واحود..
تركتهووا ألفكارهووا ورحووت أدلووك جبهتووي ,بضووغطات قويووة بووأطراف
أنامول يودي الحورة ,ليصوفو عقلووي ..بعودها توذكرت أننوي لوم أطمووئن
على األطفال ,فسألتها عنهما:
 وكيف حال عبدالحميد ورامي؟ هل سأال عني؟ إنهمووا بخيوور ..لقوود سووأال عنووك موورارا ,ثووم احتجووا كثيوورا حووينأخبرتهموا أنووك بالبيووت لتبيعووه ..كانووا يرغبووان فووي رؤيووة البيووت قبوول
بيعه ..لكن دعك من هذا ,واهتم أنت بنفسك ,والتقلوق بشوأننا .إننوا
جميعا على ما يرام.
 أتوووق إليهمووا بالفعوول ..أخبريهم وا أننووي سووأعود إليهمووا سووريعامحمال بالكثير من األلعوا  ,أخبوري عبدالحميود أننوي سووف أجلوب
له "األي باد" الذي طلبه منى ,وأخبري رامي أننوي سووف أجلوب
له الدراجة التي يتمناها.
تنهوودت ثانيووة ,ولووم تعقووب علووى ماذكرتووه ,ثووم غمغمووت بصوووت
واهن:
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 عد إلينا سالما يا شاكر ,وفوى أقور وقوت أرجوو  ..اتصول بويصباحا ومساء في كل يوم ..ال أريد أن أقلق عليك هكذا ثانية..
 أعوود أن أتصوول كوول وقووت ..اهتمووي يوواحبيبتى بنفسووك وقبلووياألطفال من أجلي ,وأبلغيهم سالمى ..إلى اللقاء.
أنهيووت االتصووال بعوودها ,وغووادرت الفووراف ..تمطيووت وتثاءبووت
بكسل مورة أخيورة ,ثوم أشوعلت المصوباح الكهربوائي ,وعودت أتفقود
الحجوورة بأثاثهووا وجوودرانهامجترا ذكريوواتي بهووا ..والحووت ابتسووامة
خفيفة على شفتي وأنا أستعيد مرة أخرى بعض تلك الذكريات فوي
تلك الحجرة..
اتجهت إلى المرآة الموجودة علوى أحود أبووا خزانوة مالبسوي..
مازالووت مصووقولة والمعووة كمووا كانووت ..كانووت كووذلك نظيفووة بووال ذرة
غبوووار واحووودة تلوثهوووا ..إنهوووا مرآتوووي التوووي شوووهدت كووول تحووووالتي
ونمووووي .لوووو كانوووت لهوووا ذاكووورة ألرتنوووي اآلن صوووورتي بالسوووروال
القصير وأنا أخطو خطواتى األولى ,وأمي بجواري تصوفق بيوديها
مشجعة إياى أن أزيد من عدد خطواتي ,وربموا كانوت قود احتفظوت
بصووورتي حووين تحووول الزغووب الرفيووع أسووفل أنفووي إلووى شووعيرات
حقيقيووة منووذرة ببوودء البلوووغ ..نعووم لووو امتلكووت المرايووا الووذاكرة لمووا
فاتنا أمر مر بنا يوما ما.
تأملت فيها وجهي المرهق ..وشعرت ببعض الدهشة وأنوا ألحوظ
للموورة األولووى كووم صوورت أشووبه أبووي؛ نفووس األنووف المسووتقيم الحوواد
والذقن الدقيقة ..نفوس العيوون العسولية العميقوة ..الصولعة الالمعوة
الزاحفووة علووى مقدمووة رأسووي هووي نفسووها كانووت بوورأس أبووي ..بوول
ونفس الشعيرات البيضاء على جانبي رأسي كانت لديه..
لقوود صوورت اآلن أشووبه أبووي تمام وا ..شووعرت بووالكثير موون الدهشووة
وتساءلت ,كيف لم ألحظ هذا األمر من قبل..
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ظللوووت أراقوووب مالمحوووي المنعكسوووة علوووى سوووطح المووورآة لووودقائق
أخرى ,ورحت أمرر أصابعي على بشرتي ووجهي ,كأنما أسوتيقن
بأناملي ما أراه بمقلتي ,قبول أن أتجوه إلوى النافوذة ألفوتح زجاجهوا,
كي أسمح لنسمات الهواء الليلية بالدخول لتجديود هوواء الحجورة..
أزحووت السووتائر الرماديووة التووي لووم تتغيوور أبوودا ,ألرى الحديقووة التووي
صبغتها أشعة الشمس الغاربة اآلن بحمرة قانية..
بووودت الحديقوووة أموووامي جميلوووة وارفوووة الظوووالل ,واللوووون العشوووبي
األخضوور ينتشوور فووي أرجائهووا ,تتخللهووا الكثيوور موون أشووجار النخيوول
المثمووورة وعوووروف الكوووروم المثقلوووة بعناقيووود العنوووب ..إنهوووا نفوووس
الحديقة المزدهرة التي طالما لعبت ومرحت في جنباتها الرائعة..
شعرت بالنشوة للنسمات الباردة التي ضربت وجهوي فأنعشوته..
وعادت إلى كل ذكريات األيام الخوالي التي عشوتها فوي هوذا البيوت
فشووعرت كووأنني لووم أغووادره أبوودا ..ظلووت عينوواي معلقووة بالحديقووة
الرائعة حتى انتبهت بفزع إلى أمرين غريبين..
فحين أتيت كانوت الشومس علوى وشوك الغورو تماموا كموا أراهوا
اآلن ..إنني قد نمت لساعات طويلة كما أعتقد,لكنها حتما لن تصل
للنوم يوما كامال ,فكيف ظلت الشمس على حالها ولم تغر ..
األمر المخيف حقا كان الحديقوة الخضوراء التوي أراهوا اآلن ,لقود
كانت قاحلة جدباء حين أتيت ..هذا ما رأته عيناي حينهوا ,بول وقود
شووعرت باألسووى عليهووا حينهووا ..فكيووف تبوودل حالهووا تمامووا فووي تلووك
الساعات القليلة التي نمت فيها؟
تسارعت دقات قلبي فزعا مما أراه وراح أناملي ترتعش..
كيف حدث هذا؟!!!..
بدأ األمر كالسحر  ..لكنه سحر مخيف لو شئت رأيي.
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ال أدري مووا الووذي يوودور حووولي اآلن ..فالبيووت بوودا وكأنووه قوود عوواد
للحياة مرة أخرى..
خرجت من حجرتي ولم أخرج بعد من حيرتي وتووتري ,بعود موا
حدث للحديقة ..للحظات شعرت أننوي أحلوم وأن كول هوذا وهوم غيور
حقيقووي . .لكوون كوول لحظووة تموور علووي بالبيووت تنفووي أن يكووون األموور
حلما..
أشعلت أضواء البيت كله ,فبدا دافئا وجميال مريحا ..يقولوون إن
البيوت المجهورة تتميز ببرودة تبعث الرهبة في القلو  ,لكني لوم
أشعر بتلك البرودة أو الرهبوة ..بول رحوت أشوعر بالودفء والراحوة
والسكينة..
إنه نفس الطقس الخريفي اللطيف ,والذي امتاز بوه البيوت دوموا
ولم يتغير أبدا ال صيفا أو شتاء ..كنت أراه أعجوبة من قبول ..كوان
األمر يشبه ربيعا دائما داخل البيت ,ولوم نعورف يوموا بداخلوه جووا
متقلبا كما كان يحدث خارجه.
اتجهووت إلووى الحم وام ..كووان نظيف وا منعش وا مشووبع برائحووة طيبووة..
الصنابير كلها سليمة ,والصنابير مازالت تعمول بكفواءة ..اغتسولت
وتوضووأت ,ثووم خرجووت متجهووا للمطووبخ ,ألعوود لنفسووي كوبووا موون
الشاي..
المطبخ هو اآلخر كان نظيفا ومرتبا ..التقطت إناء لغلوي المواء,
وضعته على الموقد متسائال إن كان به وقود أم أنه قد فورغ منوه..
أشعلت عود ثقا وقربتوه منوه فاشوتعل علوى الفوور ..رحوت أرموق
الماء الذي أنتظر غليانه بشرود ,وأنوا أفكور فوي بيوت مهجوور منوذ
أكثر من عام ومازال كما هو ,نظيفا ومرتبا ودافئوا ,بوال أعطوال أو
تلف !!.
هنا الح لذهني خاطر مفزع ,أو لنقل إجابة مرعبة لتساؤلي..
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أيكون أحد ما قد الحظ أن البيت مهجور فاتخذه مأوى له؟ ..كوان
احتماال قائما ,فعاودني القلق ..لو كان صحيحا هذا االحتمال ,فهوو
يفسر الحالة الجيدة التوي يبودو عليهوا البيوت اآلن ..وارتجوف قلبوي
خشية أن أكون مصيبا..
ال أدري من هذا الشخص الذي قد يكون اتخذ البيوت موأوى لوه..
هل هو متشرد يبحث عن مأوى له ,فوجد ضالته فوي البيوت؟  ..أم
يكون مجرم هار من العدالة يبحوث عون مكوان يختبوئ فيوه؟  ..أم
تراه لصا قرر االستيالء على المكان بأكمله مادام مهجورا؟!..
فووي النهايووة ,ومهمووا كووان هووذا الشووخص ,فعلووي أن أواجهووه إن
تطلووب األموور ,وأن أجبووره علووى توور المكووان ,حتووى لووو اضووطررت
لطلب الشرطة..
أطفووات الموقوود علووى الموواء قبوول أن يغلووي ,وحملووت بيوودي أحوود
القوووائم الخشووبية الموجووودة بووالمطبح متخووذا إياهووا كسووالح لووي..
وبتحفز خرجت ألفتش المكان كله..
استغرق األمر ثلث الساعة ألنتهي من تفتيش البيت كلوه ..لكنوي
لووم أجوود أحوودا ,كمووا لووم أجوود أي أثوور يوودل علووى أن هنووا موون يعوويش
بالبيت..
استعدت الطمأنينة ,فعدت للمطوبخ وأعوددت مورة أخورى الشواي,
ثوووم حملتوووه واتجهوووت للحديقوووة ألشوووربه فيهوووا ..كوووان هنوووا مقعووودا
حجووري ,تظللووه تعريشووة كوووروم خشووبيه ,اعتوودت فيمووا مضوووى أن
أجلووس تحتهووا ,فاتجهووت إليووه ..ورحووت أفكوور وأنووا أرتشووف الشوواي
ببطء ,كيف مضى عمر كامل لم أنعم فيه بمثل هذه الجلسة..
راحووت عينوواي تجوبووان الحديقووة ,والتووي تبوودل حالهووا ,وازدهوورت
أشووووجارها فأورقووووت وأثموووورت ..وتهووووذبت حشائشووووها فاسووووتعادت
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خضورتها وأينعوت ..بودا األمور عجائبيوا كالسوحر,وعجز عقلوي عون
العثور على تفسير لما جرى بالحديقة في تلك الساعات القليلة..
لكوون هنووا جانب وا آخوور مشوورقا ,فووي تلووك المعجووزة التووي حوودثت
للحديقووة ..فهووذه الحديقووة الرائعووة ,سووترفع موون ثموون البيووت كثيوورا..
فبيوووت بحديقوووة غنووواء’ خيووور مووون بيوووت بحديقوووة جووورداء قاحلوووة..
وابتسووومت برضوووا ,ثوووم أرسووولت نظوووري إلوووى القريوووة التوووي تلووووح
أضواءها من بعيد مبددة الكثير من ظالم الليل الذي يغمرها..
راودتتني الرغبة أن أهبط إليها ,ألرى كيف صارت بعد كول هوذه
األعوووام التووي فارقتهووا فيهووا ..قرتووت زيارتهووا اآلن فلوويس هنووا مووا
أفعله هذه الليلة هنا.
عودت للبيووت ثانيووة ,وبوودلت مالبسووي ثووم اتخووذت الطريووق الترابووي
المؤدى إليها.

11

موورت كوول تلووك األعوووام الطويلووة ,وظوول عووم عثمووان كمووا هووو ,لووم
يتغير ..موازال جالسوا علوى مقعوده البوالي المصونوع مون الخووص,
أموام عشوته المصونوعة مون الخوووص والقوش كوذلك ,والتوي عوواف
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فيهووا عمووره بأكملووه ..نظوورت إلووى وجهووه وأنووا أقتوور منووه ,فلووم أر
تغيرا أو تبدال على قسماته ..مازال هو العجوز نفسوه ,الوذي اموتأل
وجهه بالتجاعيد ,والتي تشي بعمر طويل من المعاناة والقسوة..
فيمووا مضووى كووان المكووان مقهووى صووغيرا يووديره ..كووان يق ودم فيووه
الشاي والقهوة والشيشوة وبعوض الممنوعوات كوالبيرة والحشويش
واألفيون ,لزواره من الفالحين واألجراء الذين يعملون في فالحوة
األرض ..لكنه حين تقدمت به السن ووهنوت قوواه ,ولوم يعود قوادرا
على إدارة المكوان ,كوف عون جعلوه مقهوى ,وصوار يكتفوي بوالعيش
علووى الصوودقات التووي يجووود عليووه بهووا سووكان القريووة ,وكووان أبووي
أحوودهم ..لووم يتووزوج الرجوول أبوودا ,وإن كنووت أعلووم أنووه يستضوويف
بعضهن في عشته من حين آلخر..
كان مون الغريوب أن الرجول موازال علوى قيود الحيواة بعود كول هوذه
األعوووام ..البوود أنووه قوود تجوواوز المائووة بووأعوام كثيوورة اآلن ..اتجهووت
إليه باشتياق حقيقي ألرى كيف صار ,وهل مازال يوذكرني أم ال..
وصلت إليه ,وحييته بحرارة حقيقية:
 كيف حالك يا عوم عثموان؟  ..أرى أنوك مازلوت حيوا تورزق أيهواالعجوز ..يبدو أنه مازال مقدرا لي أن أرا ثانية.
انتبه إلي ,فتغضونت تجاعيود وجهوه ,وهوو يحودق نحووى بعينوين
التهمتهمووا الميوواه البيضوواء ,قبوول أن تنفوورج خلجاتووه عوون ترحووا
حقيقي ,وينهض من فوره ,وهو يقول بسعادة:
 إنني على خير حوال بفضول كرموك وخيور يوا عبدالحميود بوك..مرحبا بك يا سيدي ..مرحبا بك.
رمقتوووه بتعجوووب وأنوووا أراه يظننوووي أبوووي الراحووول ,بووول وينووواديني
باسومه ..يالقسوووة األيووام والليووالي التووي تووذهب بووإدرا الموورء حووين
يشيخ عقله ,فيصوير عواجزا عون التمييوز!! ..جلسوت علوى صوخرة
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ضوووخمة بجووووار مقعوووده ,وقربوووت وجهوووي منوووه ,عسوووى أن يرانوووى
بصورة أوضح ليميزني ,وصحت بصوت مرتفع ليسمعني:
 أنووا لسووت عبدالحميوود بووك يووا عووم محفوووظ..إنني ابنووه شوواكر ,أالتذكرني؟
قطب جبينه فجأة ,وعيناه تجوبان وجهي بدهشة حقيقيوة حاملوة
الكثيوور موون التشووكك ,وفغوور فوواه بحيوورة ,فبانووت أسوونانه السوووداء
المتآكلة النخرة ,قبل أن يقول ملوحا بكفه باعتراض:
 كوف عوون مزاحووك يووا عبدالحميوود بووك وال تسووخر منووي ..إننووي لوومأصب بالعمى بعد ألجهلك ..أنت عبدالحميد بك وليس أحد آخر.
رمقتووه بإشووفاق ,وقوود بوودا لووي أنووه يعوواني موون ضووعف شووديد فووي
ذاكرتووه ,وخلوول فووي قدرتووه علووى التميووز ..إنهووا الشوويخوخة والعموور
المديد ..البد أنهما قد ذهبا بإدراكوه . .وقلوت لوه متغاضويا عون تلوك
النقطة ,وأنا أتطلع إلى األراضي الرزاعيوة الممتلئوة بوأعواد الوذرة
السامقة ,والتي سربلها ظالم الليل اآلن ,فصارت موحشة للغاية:
 مضووى زموون طويوول لووم أر فيووه يارجوول ..أخبرنووي كيووف تعوويشاآلن؟ ..
لكني فؤجئت بة يقول بحدة:
 أي زمون هوذا الووذي مضوى ياعبدالحميوود بوك؟ ..لقوود زرتنوي هووذاالصباح ,وأعطيتني طعاما كثيرا وبعض المال كما تفعل كول مورة..
أرجو أن تكف عن االستهزاء بي يا عبدالحميد بك ..إنني لم أصوب
بالخرف بعد.
بوودا وجهووه ممتعضوا بشوودة ..رأيووت أن علووي أال أرهقووه ,بمحاولووة
إفهامووه أننووي لسووت أبووي ..لووذا تركتووه وتابعووت سوويري نحووو القريووة
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متخوذا الطريوق الضوويق بوين األراضوي الزراعيووة ,والوذي ظول غيوور
ممهد كما عهدته دائما من قبل ..وبعد دقائق عشور مون السوير فوي
الظالم بلغت القرية..
بدت البيوت الطينية كما كانت منذ قرون ..القرية كلهوا بودت كموا
تركتهووا منووذ أعوووام ,لووم يتغيوور بهووا شوويء ,رغووم أن العووالم بأكملووه
خارجهوووا قووود تغيووور ..قابلوووت بعوووض الوجووووه التوووي مازالوووت عالقوووة
بذاكرتي وإن كنت قود نسويت أصوحابها ..رحوت أحيويهم وأنوا بالكواد
أتذكر أسماءهم وكانوا يردون تحيتي بودعوة ملحوة لشور الشواي
ببيوتهم..
ومرة أخرى رحت أتوهم شيئا عجيبا ..أشعر أن كول مون أقوابلهم
إمووا كووانوا أصووغر عم ورا أو لووم يتقوودم بهووم العموور ..البوود أنووه الظووالم
والظالل واحرهاق الذي أعانيه ,هو ما ألقوى بتلوك األفكوار الغريبوة
نحو عقلي..
إنعطفووت موون الطريووق الرئيس وي نحووو حووارة جانبيووة حيووث بيووت
العمدة ,الذي البد أنه قد توفى اآلن ,والبود أن ابنوه األكبور إبوراهيم
هو من خلفه في منصبه كما هو معتاد ..رأيته يجلس على األريكة
الخشبية العتيقوة التوي طالموا رأيوت أبواه جالسوا عليهوا منوذ أعووام,
وقد أحاط بمجلسة بعض حاشيته ,أمامهم طاولوة خشوبية اصوطفت
عليهووا أكووووا الشووواي ,وبجووووار الجوودار رقووود موقووود ملوووئ بوووالفحم
المشووتعل ,يحوووي إنوواء نحاسووي ,اسووودت حوافووه ,والشوواي األسووود
يغلي في جوفه بال انقطاع.
مازال داره كما اعتودت أن أراهوا دائموا مون قبول ,ولوم يتغيور بهوا
شيء ..مازالت الخربشات التي علوى الحووائط كموا هوي ,ومازالوت
السفينة الخضراء المرسومة على الحائط ,والتي سكنت في قلبهوا
صورة بدائية للكعبة كما هي بمكانها في صدر البيوت ..بودا المكوان
وكأنما قد توقف الزمن عندة ولوم يوؤثر فيوه البتوة ..لمحنوي الرجول
قادما من بعيد ,فأسرع بالنهوض ,واتجه نحوي مرحبا بحفاوة:
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 أهوووال بوووك ياعبدالحميووود بوووك ..زيوووارة عزيوووزة ..لقووود شووورفتنيبقدومك؟.
وتجمدت بمكواني موذهوال ..لمواذا ينواديني هوو اآلخور بعبدالحميود
بك؟ ..هل صرت أشبه أبي لهذه الدرجة ؟!.
لكن ,حتى لو كان هذا صحيحا ,فالبود أن ترتسوم علوى وجوه أبوي
لو كان موجودا عالمات التقدم في العمر عني . .أيكون الظالم هوو
من أوحوى لوه بهوذا؟ ..ربموا! ..طرحوت األمور جانبوا ,وأنوا أصوافحه
بود وأقول:
 البد أنك إبراهيم ابن الحاج عبدالعظيم..أليس كذلك؟.رمقني للحظة بحيرة ,ومالمحه تختلا بدهشة حقيقية ,وانتقلوت
عيناه بيني وبين ضيوفه الذين نظروا إلي بدهشة مماثلوة ,قبول أن
يطلق ضحكة صاخبة ,وهو يضغط على قبضوتي التوي مازلوت بوين
أصابعه بقوة أكبر ,ويقول:
 التكف أبدا عن المزاح ياعبدالحميد بك ..إبراهيم من يارجل؟..الولد مازال صغيرا ليحل محلي ..كم أوحشتنا دعابتك يا رجل.
وبدأ قلبي في االرتعاف ,وأنا أرى كول هوذا الجنوون مون حوولي..
رحت أرمقه بقلق وهنا بداخلي من يوسوس في صدري ,أنه هو
نفسه الحاج عبدالعظيم وليس ابنه ..مهما كانت درجة التشابه في
المالمووح بووين االثنووين ,فلوون تصوول أبوودا لتلووك الدرجووة موون التماثوول..
ورمقووت عينووه اليسوورى المعطوب وة جووراء مشوواجرة قديم وه ,والتووي
طالما هالني شكلها المريع ,وميزته بها من قبول ..مون الصوعب أن
أتخيل أن أن يصا إبوراهيم هوو اآلخور بإصوابة مماثلوة ألبيوه ,فوي
نفس العين وبنفس الدرجة من التشوه..
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والبوود أنووه قوود الحووظ شووحوبي واض وطرابي ,ولهووذا قووال لووي وهووو
يتفقد وجهي بقلق:
 ماذا بك يا عبدالحميد بك؟ ..هل أنت موريض؟  ..ال أدري لمواذاتبدو شاحبا هكذا ..هل أبعث من يأتي بالدكتور كمال من أجلك؟.
ألقيت بجسدي علوى أقور أريكوة بجوواري ,وغمغوت وأنوا أشوعر
بالدوار العنيف يعتصر عقلي ,وجفاف عنيف يحرق حلقي:
 ال داع لهووذا ..إنووه احرهوواق فحسووب ..أيمكنن وي الحصووول علووىكو ماء من فضلك؟
تفحصووني بحيوورة لبرهووة ,قبوول أن يتجووه للمنووزل ححضووار الموواء
لي ..وعاد عقلي مرة أخرى يفكر بجنون في كل موا حودث لوي منوذ
عدت للبيت..
البيووت النظيووف ..الحديقووة التووي عووادت وارفووة ..عووم عثمووان الووذي
مازال كما هوو ويظننوي أبوي ..الحواج عبودالعظيم الوذي موازال علوى
قيد الحياة وابنه إبراهيم الذي لم يكبر ..بدا األمر وكأنما عدت إلوى
الماضي ..إلى زمن مضى منذ ثالثين عاما ..كان هذا جنونيا تماموا
وغيور معقووول ..البود أننووي أحلووم وحتموا سأسووتيقظ بعود قليوول الهثوا,
ألفكر في مغزى هذا الحلم الغريب..
إنه حلم بالتأكيد..
نعم حلم عجيب ,وال يمكن أن يكون غير ذلك..
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موواذا يحوودث لعقلووي؟ ..وهوول أصووابني الجنووون؟ ..أم أن العووالم موون
حولي قد جن بأكمله؟! .
الأظن أنني أحلم بكل ما يمر بوي اآلن ..فوال يوجود أبودا حلوم بمثول
هذه الرتابة واحصرار..
فقط أردت أن أفهم ,لماذا يصر الجميع على أنني عبدالحميد
بك ,والذي هو والدي الراحل؟
تركت العمدة الذي مازال يؤكد أنه هو نفسه الحاج عبد العظيم,
والذى ظننت أنه ابنه إبراهيم..
ال أذكر الكثير مما قلته أو ما قاله لي ..لكنني أتذكر ماحدث حوين
أخبرته برغبتي فوي بيوع البيوت ,وطالبتوه أن يبحوث عون مشوتر موا
له ..بدا على وجهه تعبير غريب للغاية لم أره من قبل ..مزيا مون
الدهشوووة والخووووف وعووودم التصوووديق ..ال أدري كيوووف أصوووف تلوووك
التحوالت التي طرأت على خلجاتة حينها ..تعبيرات تراها وتعيها,
وتعجز عن وصفها مهما أوتيت من الفصاحة..
وفي النهاية ,غمغم متشوككا وعينوه السوليمة ترتجوف باسوتنكار,
كأنما لم يسمعني جيدا:
 تبيع ماذا يا عبدالحميد بك؟ أبيووع البيووت يووا حوواج إبووراهيم ..وأريوود أن أجوود مشووتريا مناسووباللبيت.
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 أي بيت الذي تريد بيعه؟ ..معذره يا عبدالحميد بك فوي حيرتويهذه ,فلست أفهم ماتعنيه.
ماهذا الذي اليفهمه ..شعرت أنني على وشك االنفجار ثوائرا فوي
وجهه ..أنوا أريود بيوع بيتوي الوذي ورثتوه عون أبوي وصورت مالكوه,
فلماذا ينظر إلي هكذا ,كأنما أخبره أنني أريد أن أفعول أمورا عجيبوا
منكرا ..وبعد حين من الصمت والحيرة والدهشة ,قلت لوه متمالكوا
أعصابي ألقصى درجة:
 إننووي أخبرنووك أننووي أريوود بيووع البيووت الووذي أملكووه هاهنووا ياحوواجعبدالعظيم ..ال أدري حقا ما الغريب في هذا؟
هنا بدا االنزعاج على وجهه وقد تيقن من أنه قد فهم ما أقصود,
فصاح ملوحا بذراعة في وجهي باستنكار:
 موووا هوووذا الوووذي تقولوووه يوووا عبدالحميووود بوووك ..أنوووت تعلوووم أن هوووذامستحيل تماما ..كلنا يعلم هذا ..ال أنت سوتبيعه وال البيوت سيسومح
بشوويء كهووذا ,وال أحوود موون أي مكووان كووان ,سوويجرؤ علووى التقوودم
لشراء البيت ..إنه بيتكم منذ األزل ,وسيظل دوما بيوتكم أنوتم فقوط,
ولن يقطنوه أحود غيوركم ..ظننتوك تودر هوذا جيودا ..ال أعلوم مالوذي
دعا للتفكير في هذا األمر العجيب.
فووي تلووك اللحظووة شووعرت أننووي قوود اكتفيووت موون كوول هووذا الخبوول
والهراء ,الذي أراه وأعيشه في تلك القرية اللعينة ,فوانفجرت فوي
غضووب حقيقووي فووي وجهووه ,دون مراعوواة ألننووي فووي بيووت الرجوول,
وصرخت فيه:
 أنا ال أدر شيئا وال أفهم ما الذي تقوله ..كول موا أعلموه ,أننويلم أعد أرغب في هذا البيوت ,وأريود أن أنتفوع بثمنوه ,وال أدري موا
الغريب في هذا ,ولماذا تنظر إلي كما لو كنت مجنونا يتحدث؟.
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وظل الرجل وضيوفه يرمقونني بذهول حقيقي ..ذهول أعجوزهم
عن مجادلتي بعدها فلم يتحدثوا ..لكننى كنت حانقا بحق ..وتذكرت
حينها أمرا آخر فاستكملت ثورتي عليهم واعتراضي قائال:
 كما إنني أريد أن أخبر بشيء آخر ..إننوي لسوت عبدالحميود..إنني ابنه شاكر ..وأنا متاكود أنوك كوذلك لسوت الحواج عبود العظويم..
ربمووا كنووت إبووراهيم ابنووه أو ربمووا أي ابوون آخوور لووه ..لكنووي ال أدري
لموواذا تنكوور هووذا ,ومووا هووو غرضووك ممووا تدعيووه؟ ..لكنووي هنووا البيووع
البيوت وسوووف أبيعووه ,ولون يقووف أمووامي أحوود موا فووي رغبتووي هووذه.
سوف أبيع البيت رغم أنف الجميع.
تراجووع الرجوول بجسووده مصووعوقا ممووا أقولووه ..عينوواه زائغتووان فووي
ذهول حقيقي وفكه السفلي يتدلى في غير تصديق..
ولووم أرغووب أن يسووتمر األموور أكثوور موون ذلووك ,فغادرتووه بغضووب,
وطوال الطريق رحت أفكر في ما يدور مون حوولي مون أموور غيور
معقولة..
لست مجنونا أبدا ..أنا متاكد من هذا ..وربما كانوا هوم المجوانين
الحقيقين؟
لكوون هووذا أيضووا أحتمووال ال يعقوول ..ربمووا كووان األموور لعبووة محكمووة
منهم حثارة جنوني وخوفي ودفعي لبيع البيت بسعر بخس ..ربموا
كووان هووذا االحتمووال هووو أكثوور االحتموواالت المنطقيووة التووي تفسوور مووا
يحدث..
والبد أنهم علموا بطريقة ما أنني لم أعد راغبا في إقتناء البيت,
بل وربما كان أبي هو من أخبرهم بهذا بنفسوه قبول ذلوك ,وبالتوالى
فقد توقعوا أن أشرع في بيوع البيوت فوور وفواة أبوي ,وربموا أعودوا
العودة لتشووكيكي فووي قوواي العقليووة ,لتشووتيتي ودفعوي للووتخلص موون
البيت وأوهامه بأي ثمن يعرض علي حينها..
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لكنني لن أحقق لهم مأربهم الخبيث هذا حتما ..إننوي أقووى مموا
يظنون.
عدت للبيوت والغضوب يغلوي بوداخلي كالمرجول . .لسوت الشوخص
الضعيف الذي يظنونه ولن يدفعوني بأفعالهم هذه للجنون أو لبيوع
البيت بثمن ال أرضاه ..فكرت في أن أصنع الفتوة ضوخمة وأضوعها
في مكان بارز أمام البيت معلنا فيها رغبتوي فوي بيوع البيوت ألعلوى
سعر ,بل ورحت أفكر في نشر إعالن عنه بجريدة ما ..لون أتسورع
فووي بيعووه أبوودا إال لووو شووعرت بووأن السووعر المعووروض يكووافئ قيمتووه
الحقيقة..
هووؤالء الفالحووون لوون ينجحوووا أبوودا فووي الضووحك علووي ,وسوووف
أريهم أنني لست ابن المدينة الساذج الذي يتخيلونه.
وعاودني شعوري باحرتياح بعدها ,فهدأت خطوواتى المهرولوة,
وهدأت أنفاسى االهثة المتوترة ..بل ورحت أستمتع بالهواء النقى
الندى المعبق برائحة األراضى الزراعية التي أسير فيها..
وصلت إلى البيت ..ومن الوهلة األولى بدت مختلفا..
وتأكووودت مووون هوووذا حوووين دخلوووت الحديقوووة ..مووورة أخووورى اختفوووت
الحديقة الخضراء الوارفة ,وحلت مكانهوا األرض الجورداء الميتوة
واألشجار الذابلة اليابسة ..إختفي كل أثر للحياة بهوا وعواد المووت
ليعبث بها.
أرمق البيت بوذعر ,وأشوعر بالتيوه ..وللحظوة أحسسوت أن البيوت
يسخر مني بما يفعله..
يمتوووزج الخووووف بوووداخلي باحرتبوووا وال أدري إن كوووان علوووي أن
أغادر هذا البيت بأالعيبه العينة تلوك ,والتوي ال أفهموا ,أم أبقوى بوه
مغالبا رهبتي وحيرتي منه حتى أنتهي من بيعه؟..
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وظللووت أرتجووف بمكوواني طووويال أمووام الحديقووة القاحلووة ..ماهووذا
العبث الذي يحدث في هذا البيت؟! .
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تغيرت الحديقة وعادت لحالتها األولى لكن البيت من الداخل ظول
على حاله نظيفا مرتبا ,ودافئ ..شعرت بالجوع الشديد وأحشواءي
تتقلص احتجاجا ,لم أكن تناولت أي شيء منذ عودت للبيوت ..كنوت
قد جلبت معي الكثير من الخبز والجبن وبعض المعلبات مون علوب
التونووة وغيرهووا ,ووضووعتها بالثالجووة ..وقووادتني قوودماي للمطووبخ
ألعد بعض الشطائر..
فتحووت الثالجووة فوجوودتها ممتلئووة عوون آخرهووا بالطعووام ..جووبن..
النشووون ..مربووة ..لحووم مجموود ودجوواج ..عصووائر وفاكهووة ..وموواء
مثلا.
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بالتأكيد لست أنا من جلب كل هذا الطعام ,وأيضا لم تكن كل هوذه
األطعمة موجودة بالثالجة حوين أتيوت بواألمس . .بودا األمور محيورا
هو اآلخر ..توقفت للحظات أمام الثالجة المفتوحة أحملق فيها بوال
فهووم ,ثووم مووددت يوودي نحووو طبووق زجوواجي ب وه شوورائح موون الجووبن
الرومووي ..قربووت الطبووق موون أنف وي وشووممته ..بوودت رائح وة الجووبن
طيبة طازجة ..إلتقطت شوريحة مون الجوبن وتوذوقتها فبودت شوهية
غير فاسدة ..إذن فهذا طعوام طوازج ,ولسوت أنوا مون أتوى بوه ,فمون
جلبه إذن؟
التفت نحو الموقد ..كوان هنوا إنواء للطهوي فوقوه ..اقتربوت منوه
بحذر ,ومددت يدي نحوه فشعرت بحرارته قبول أن ألمسوه ,فتحوت
الغطوواء بحوورص فتصوواعد البخووار منووه سوواخنا كثيف وا ,كأنمووا قوود تووم
إعداد الطعام به حاال ..كان بالوعاء مكرونة "إسبجتي" مخلوطوة
بصلصة الطماطم والبيض ..كانت كما كنوت أحوب أن أتناولهوا فيموا
مضى ,عندما كنت صغيرا ..ألهب الغطاء الساخن يدي فألقيته مون
يوودي ,ليوودوي رنينووه حووادا حووين اص وطدم بوواألرض للحظووات مبووددا
السكون حولي قد أن تهمد حركته دون أن تهدأ حيرتي..
كنووت حووائرا أمووام مووا أراه بعين وي هووا هنووا ..هنووا شوويء قووذر يووتم
تووودبيره لوووي فوووي هوووذا البيوووت ..ال تنتظووور منوووي أن أتووووهم أن هنوووا
عفاريت أو أشباحا هي من تفعل هذا بالبيت..
ومرة أخرى رحت أفكر أنه ربما كان هنا من يعلم برغبتي في
بيع البيت ,فقام بإعداد تلوك الخدعوة القوذرة ,كوي يودفعني للوتخلص
منوووه بوووأي ثمووون ..أذكووور أننوووي قووورات ذات مووورة إحووودى الروايوووات
البوليسية تتحودث عون شويء كهوذا ..لكنوي فكورت أن األمور يحتواج
للكثير من المكور والوذكاء والجورأة لتنفيوذ أمور كهوذا بتلوك البراعوة
التووي تووم بهووا األموور ..ال أظوون أن أهووالي القريووة يتمتعووون بكوول هووذا
الذكاء والمكر والخيال ,لتدبير كل هذه األفعال بهذا اححكام..
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وكووان علووي أن أتأكوود موورة أخوورى ,أننووي بمفووردي بالبيووت وأنووه ال
أحد مختبئ في مكان ,ما يدبر كل تلك األالعيب لي..
وإنووودفعت كوووالمحموم ,أبحوووث فوووي كووول ركووون وحجووورة وزاويوووة
بالبيت ..كان بحثا محموما لوم أدع فيوه أي شوبر دون أن أفحصوه..
تأكدت من أن جميع النوافذ محكمة الغلق من الوداخل ..وتأكوت مون
أن البا الخلفى للمطوبخ مغلقوا هوو اآلخور بإحكوام مون الوداخل كموا
تركته..
لم أجد أحدا بالبيت غيري ..إذن من أعد هذا الطعام؟
جلست في الصوالة الواسوعة علوى أحود المقاعود الخشوبية األنيقوة
والتي زين مسندها الخلفي باألرابيسك ,مفكرا فيما يحدث..
هوول البيووت مسووكون بشوويء مووا؟ ..وهوول مايحوودث فيووه موون أمووور
غريبة ترجع إلوى أفعوال الجوان والعفاريوت أو األشوباح؟ ..ارتجفوت
وأنا أتخيل أمرا كهوذا ,بوالرغم مون أنوي لوم أكون فوي الواقوع أصودق
هذه احدعواءات ..بالتأكيود ال أعنوي أننوي ال أؤمون بوجودهوا ,لكنوي
أعني أنها بالتأكيد لها عالمها الخاص الوذي لون تتركوه ,لمجورد أن
تعابث البشر أو تزاحمهم في عالمهم.
وبعد حين أعجزني التفكير عن إيجواد تفسوير منطقوي لموا يحودث
لي ,وبودأت معودتي فوي التلووي احتجاجوا وجوعوا ,فنهضوت بتثاقول
إلى المطبخ ..وتأملت إناء المكرونوة مفكورا ,إن كوان مون الصووا
أن أتناولهووا أم أتخلووص منهووا ..كووان هنووا ه واتف غووامض يهمووس
بأعموواقي أن آكلهووا وأال أخوواف ..لووذا فقوود وضووعت بعضووها فووي أحوود
األطبوواق الموجووودة بالخزانووة الخشووبية  -بعوود أن غسوولتها ب والطبع
بالرغم من نظافتها الواضحة -وعدت إلى الصالة ألتناولها..
كانت لذيذة شوهية حاملوة معهوا نفوس الموذاق الوالذع الوذي كانوت
أمي تجيد صنعه فيما مضى..
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ابتسمت وأنا أشعر بغرابوة موا أمور بوه هاهنوا ..أنوا اآلن بمفوردي
في بيت أبي وأتناول مكرونة كانت أمي هي الوحيدة التي تصونعها
هكذا ,وال أدري من صنعها ..بدا األمر مغريا بالضحك..
وبوودأت أضووحك ..وتعووالى صوووت ضووحكاتي الصوواخبة ,وأخووذت
تتردد بين جنبات البيت ..وتناثرت بعض بقايا المكرونة التي كنوت
ألوكها حول فهمي ومالبسي..
واصوولت الضووحك المجنووون دون أن أتوقووف لوقووت غيوور قصووير..
وبوودا أن األموور قوود اسووتغرق دهوورا حووين انتهيووت موون هووذا الضووحك,
رحت ألهث بعدها ,وحبات من العرق تحتشود بجبهتوي ..وتسواءلت
إن كنت قد جننت أم إني في الطريق لهذا؟
انتهيت من الطعام ,فاتجهت إلى الراديوو الخشوبى العتيوق ماركوة
فيليبس والذي طالما جلسنا حوله منوذ عقوود ..فتحتوه فوإرتفع منوه
صوت المذيع رخيما هادئا ,يذيع النشرة ..البد أنها نشورة الحاديوة
عشر مساء..
كان المذيع يتحدث بصووته الورخيم عون زيوارة السوادات لدمشوق
ولقائوووه بحوووافظ األسووود حقناعوووة بجووودوى مفاوضوووات السوووالم موووع
إسرائيل ..راح يذيع أخبارا تعود لتلك الفترة فوي أواخور سوبعينيات
القوورن الماضووي ..بوودا الراديووو وكأنمووا يسووتقبل موجووات أثيريووة موون
الماضي ..ولم أتمالك نفسي هوذة المورة ..قفوزت مون مقعودي والبود
أنني رحت لزمن طويل أرمق ببالهوة الراديوو القوديم ,الوذي موازال
يبث أخباره القديمة ..هذه المرة من المسوتحيل أن أزعوم أننوي هنوا
ضحية مؤامرة ما ..فما يحدث أكبر حتما من قدرة أي بشري..
لقد انتقلت للماضى وال أدري كيف حدث هذا؟ ..لم أحتمل صووت
الراديو فأغلقته قبل أن أفقد عقلي تماما ,وشعرت بإعياء ال حدود
له فاتجهت مترنحا إلى حجرتي ألنام ..إنني بحاجة للراحة حقا كي
ال أجن..
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تووذكرت أن أهوواتف زوجتووى ألطمووئن عليهووا وأبنووائي ..لكنووي لووم
اجد هاتفي المحمول ..أأكون قد نسيته بحجرة نومي؟ ..
بحثت عنه في الحجرة فلم أجده ..أمر سوخيف آخور ..يئسوت مون
العثور عليه ,فقررت أن أكف عن البحث عنه اليووم وألبحوث عنوه
ثانية في الغد ..ربما سقط منى في أي مكان بالبيت الواسع..
واتجهت لفراشي ,ورقدت عليه بإعياء وانها الحدود له . .لوم
يكن هنا أي شويء يودور بعقلوي اآلن ..بودا عقلوي فارغوا كصوفحة
بيضاء .وفي الحال بدأ إحسواس لذيوذ بالخودر يتسولل إلوى مفاصولي
وعضووالتي ..بوودا النوووم قادم وا بلهفووة نحوووي ,علووى جووواده الووذهبي
ليمسح بفرشاته الذهبية شكوكي وقلقي و...و...
نمت..
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موووون مووووذكرات السوووويدة كوووووثر حلمووووي ,زوجووووة األسووووتاذ شوووواكر
عبدالحميد:

مرة أخرى يصير هواتف زوجوي شواكر خوارج نطواق الخدموة,وال
يستجب التصاالي المتكرر به..
أشعر باالنقباض ,وينهشني القلق علوى زوجوي ,وال أدري سوببا
لمشوواعري تلووك ..يخووتلا قلبووي ويضووطر كلمووا تذكرتووه فأتسوواءل
بلهفة ..ترآه ماذا يفعل اآلن؟ ..وأتصل به ثانية وال يجيبني إال تلك
العبارة المزعجة السخيفة( :الهاتف المطلو ربما يكون مغلقا أو
خارج نطاق الخدمة)  ,فأزداد اضطرابا.
ال أدري لماذا صرت أفكر بالبيت بشيء مون التشواؤم والخووف..
صوورت أخشوواه حقووا ,والبوود أن حووديث حموواي الراحوول ,والووذي لووم
يتوقف يوما عنه قد سمم أفكارى عن البيت ..صرت أتخيله وحشا
أسووطوريا بفووم واسووع مظلووم كالمغووارة ,يبتلووع زوجووي ..أعلووم أن مووا
أفكر فيه سخف المبرر لوه ,لكننوي ال أسوتطيع الفكوا مون تفكيوري
هذا ,وال حيلة لي في ابعاده عن عقلي..
بووواألمس غوووادر زوجوووي البيوووت ,فأويوووت إلوووى فراشوووي محملووووة
بهواجسوووي وقلقوووي عليوووه ..وكوووان هنوووا الحلوووم المخيوووف أو لنقووول
الكابوس المروع..
في البداية كان هنا حماي الراحل ..كوان يووليني ظهوره ممسوكا
بفأس ,ينقب به األرض وهو يزيح بال توقف أكواموا مون التورا ..
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أحسست بالحيرة مموا يفعلوه وغلبنوي فضوولي ,فواقتر منوه ألرى
ماذا يفعول ,لكون شويئا موا خفيوا ,ثبتنوي فوي األرض فوي مكواني فلوم
أستطع الحرا ..
تصوولبت بمكوواني فووي انتظووار أن أتبووين مووا يفعلووه..و ظللووت هكووذا
أراقووب حموواي حتووى جوواء موون خلفووي رجوول ضووخم ,ممتطي وا حصووانا
ضووخما هووو اآلخوور ..لووم أرى وجهووه ,وتجوواهلني هووو ,واتجووه إلووى
حموواي مباشوورة ,ثووم توقووف بجووواره موليوا ظهووره لووي هووو اآلخوور,
وهتف فيه بصوت أرعبني:
 هل انتهيت من غرس بذرتنا في البيت..رد عليه حماي دون أن يتوقف عن تنقيبه:
 أوشك أن أفعل ..لم يبق إال القليل يا أبي. أسرع إذا! ..البيت يطالبنا به ..علينا أن نقدمه له.ويسرع حماي بالحفر ,ولموا انتهوى التفوت إلوي ,وقوال لوي ,وهوو
يشير نحوى بيد استطالت أظفارها ,فصارت كالمخالب ,وابتسوامة
مخيفة ترتسم على وجهه:
 تعوووالي يوووا كووووثر لتوووري نبتتنوووا الجميلوووة ..تقووودمى وال تخوووافي..انظري ما فعلت!..
هنا عاودتني قدرتي على التحر  ..تقدمت نحوه بخووف وتوردد,
فأشار إلى الحفرة العميقة ,وقال بصوت كالفحيح:
 -انظري!.
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ونظورت حيوث أشوار ,فكودت أن أمووت هلعوا ..كوان رأس زوجووي
مقطوع وا  ,مغروسووا فووي الثوورى ,كبووذرة فووي األرض ..وصوورخت
هلع وا ,فتعالووت ضووحكات حموواي المجنونووة المخيفووة ..هنووا اسووتطال
شعر زوجي الناعم ,وتحول إلوي أغصوان شوجرة ضوخمة ,ارتفعوت
إلى عنوان السوماء ,وراحوت أوراقهوا تقطور دموا فووق رأسوي ومون
حولي ..ورحت أصرخ بال توقف ورأيت حماي ينحني أمام البيوت,
ويقول بصوت غليظ ,مخيف:
لقد عاد إليك فارعه ياسيدي ..إنه عبد !..
هنا استيقظت ..ورحت ألهوث كموا لوم أفعول مون قبول ,وقود أغورق
العرق الغزير الوسادة أسفل رأسي وبلل مالبس نومي..
تطلعوووت إلوووى السووواعة الفسوووفورية ,فأشوووارت لتخطيهوووا الرابعوووة
صباحا ..كنت أموت قلقا على زوجي حينها ,وفكورت أن أتصول بوه
ألطموووئن عليوووه ,لكنوووي خشووويت أن يكوووون نائموووا ,فأزعجوووه وأقلقوووه
باتصوووالي فوووي وقوووت كهوووذا ..وظللوووت بمكووواني علوووى فراشوووي أفكووور
وعشوورات األفكووار السوووداء تتووراقص فووي عقلووي ومخيلتووي حتووى
أشرق الصباح..
وكووان األموور اآلخوور المحي ور هووو ابنوواي ..كنووت قوود أخبرتهم وا أن
أباهما قد ذهب لبيت جدهما الراحل ,كي يجود مشوتريا موا لوه ..هنوا
ثووارا وغضووبا وارتفعووت صوورخاتهما المعترضووة علووى مووايقوم بووه
أبوهما ..وبعد ساعات أتاني ابني عبدالحميد وقد ارتسم على وجه
تعبير مرعب لم أره عليه من قبل  ,وقال لي بلهجة غريبة:
 لن يبيعه يا أمي ..إنه بيتنا وسيظل هكذا إلى األبد..كنت ذاهلوة مموا يقولوه ..لوم تكون كلماتوه هوي موا يقلقنوي فوي هوذا
الوقت ..فالبد أنه يردد ما كان جده يقوله دائما عن البيت ..لكن ما
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أرعبنوي هووو كيووف صوارت نظراتووه وحشووية هكوذا ,وكيووف أصووبحت
لهجته باردة مخيفة..
شعرت حينها أن من يحدثني ليس ابني أبدا ذا األعوام العشور..
إن من يحدثني هو اآلن هو رجل بوالغ مخيوف ال أعرفوه وأخشواه..
ظللووت أرمقووه بحيوورة ,وبووادلني النظوور بعيووون مخيفووة بوواردة لوبعض
الوقت ,قبل أن يتالشى هذا التعبير من وجهه ,ويعوود إلوى وجهوه
مالمحه الطفولية البريئة التي أعرفها..
وابتسم حينها لي ,وقال ببراءة حقيقة:
 بلغووي أبووي سووالمي ,وأخبريووه أننووي بانتظوواره ,وأننووي سوووفأخاصمه حين يعود ,ألنه لم يأخذنا معه إلى البيت لنراه.
لم أرد عليه ,فأمسك بيد أخيه واتجه بوه إلوى حجرتهموا ,وتعوالى
صخبهما ثانية وهما يعودان إلى ألعابهما..
لكنني رحوت أفكور بجنوون فيموا شواهدته اآلن منوه ..وتوذكرت موا
رأيتووه فووي حجوورة حموواي قبوول موتووه ..وارتسووم فووي خيووالي حموواي
وحديثووه الوودائم عوون البيووت ,وتووذكرت الحلووم المخيووف الووذي حلمتووه
وعدت ألفكر في زوجي الذي ال أعلم عنه أي شيء اآلن ,ومازلت
أحاول االتصال به وتليفونه غير متاح..
وجوودت نفسووي أنتحووب حيوورة وتوووترا وعجووزا  ..وعوودت لحجرتووي
ورحت أبكي كما لم أبك منذ وقت طويل..
أبكي ألنني أخشى ما تخبأه األيام لعائلتي..
*****
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لم يكلمني جدي ولم يعرني اهتماما..حاولت أن ألفت انتباهه إلي
وحدثته كثيرا فلم يلتفت إلي ..كنت أرغب فوي رؤيوة وجهوه ,لكنوي
كلمووا درت حولووه ,دار بوجهووه فووي االتجوواه اآلخوور ,كأنمووا يتعموود أال
أرى وجهووه ..فووي النهايووة شووعرت بالمموول والحنووق ممووا يفعلووه بووي
وصرخت فيه بكل قوتي:
 لماذا تفعل هذا بي يا جدي ,ولماذا تخفي وجهوك عنوي هكوذا؟..دعني أرا .
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وأتاني صوته من بعيد ,كأنما يصدر من شخص آخر ,مرددا:
 البيت ..إيا أن تتركه ..إنه قدرنا ..البيت يا ولد .ال تغضبه!..ظل يردد كالمه بال توقف ,فوجدت نفسي أصرخ ثانية:
 إنووه لوويس قوودري وال أريده..سوووف أبيعووه ,ولوون أعوويش بووه..سوف أبيعه.
لووم يلتفووت إلووي وظوول وجهووه مخفي وا عنووي بتعموود ,وأتوواني صوووته
غاضبا:
 تبيع أصلك وجذور وأجداد يوا شوقي..أنت ابون عواق ولسوتمنا ..لست منا أبدا.
عووودت حينهوووا ألدور حولوووه ,وظووول هوووو يووودور بوجهوووه للناحيوووة
اآلخرى ,وكنت آصرخ فيه بجنون:
 كال ..أنت ال تفهم ..أنا لست عاقا ..أنا منكم ,لكنوي سووف أبيوعالبيت.
وراح صودى صووته يتووردد فوي عقلووي مخيفوا ,وهووو يبتعود عنووي,
وجسده يتراجع للخلف نحو الظالم:
 أنت لست منا ..لست منا ..لست منا.ورحت أصرخ فيه بجنون وأنا أحر سواقي بالكواد ,وقود صوارت
تزن أطنانا اآلن:
 بوول أنووا موونكم ..أنووت تخوورف ..أنووت مجوورد عجوووز تخوورف ..أنووامنكم ..أنا منكم.
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كنت أكافح كي ألحقه ..وفجأة وقبل أن أصل إليه مباشرة ,التفوت
بوجهوه نحووي ..ورحوت أصورخ وأنوا أرى بودال مون وجهوه ,وجهوا
متآكال مخيفا ممتلئوا بوالبثور والكودمات الزرقواء ,رفوع فوي وجهوي
يدين عظميتين بال لحم  ,وراحت مئات الديدان البيضواء المقوززة,
تدخل وتخرج بال توقف من لحمه المهترئ المتآكل..
كووان يضووحك حينهووا بجنووون ,ضووحكة صوواخبة مخيفووة ,وهووو يموود
نحوووي يووده العظميووة ,كأنمووا يرغووب فووي القووبض بهووا علووى رقبتووي,
ورحت أتراجع برعب أمامه ..وترددت في أذني كلماته المفزعة:
 لوون تبيووع البيووت أيهووا األحمووق..لن تسووتطيع أبوودا أن تفعوول ..إنالميثاق أبدي ..أبدي بيننا وبينه ,حتى قيام الساعة.
أردت أن أصرخ فيه " ,سوف أبيعه رغما عنوك " ..لكون صووتا
لووم يخووورج مووون حنجرتووي ..وظللوووت أحووواول جاهوودا أن أنطوووق ,بوووال
جدوى ..فى النهاية وقبل أن تمس يوده العظميوة المشووهة عنقوي,
طاوعتني صرخة عالية فأفقت بعدها..
لقد كان حلما ..بل كان كابوسا!.
كانت هذة أول مرة أرى جدي فيها في حلم ما منوذ زمون طويول..
كنت مبلال تماما بوالعرق ,وكنوت ألهوث كرجول خواض سوباقا طوويال
بووال راحووة ..طافووت عينوواي بجوانووب الغرفووة المظلمووة إال موون شووعاع
قمووري بلووون فضووي شوواحب يختوورق النافووذة الزجاجيووة . .وازدادت
طرقووات قلبووي الفزعووة حووين وصوولت عينوواي للووركن المالصووق لبووا
الغرفة ..كان هنا شبح رجل يقف قبالتي يدثره الظالم..
وجووف حلقووي فجووأة ,حتووى صووار كالحطبووة المشووتعلة ,وخووانتي
أحبالي الصوتية حين أردت أن أسأله برعب:
 من أنت؟73

لم يخورج مون فموي إال همهموات مرتجفوة مرعوبوة ..كنوت أشوعر
بفووزع لووم أشووعر بووه موون قبوول ,وقلبووي يكوواد أن يتوقووف احتجاجووا,
ومازال لم يبرأ بعد من الكابوس الذي خرجت منه توا..
كنوووت أرى بعينوووي الخيوووال ,عينيوووه المجووووفتين والتوووي يخفيهموووا
الظالم ,وهي ترمقنى بثبات ..كنت أدر أنني أعرفوه ..إنوه جودي..
وهتف فجأة بصوته الرخيم الذي طالما أرعبني وأنا صغير:
 لن تبيع البيت يا شقي ..لن تستطيع أبدا أن تفعول أيهوا األبلوه..إن الميثاق بيننا أبدي ..أبدي أيها العاق.
وتحر ليدخل وجهوة دائورة الضووء الخافوت ..كوان يحمول وجهوا
عظميا مشوها ..تماما كما كان بالحلم..
تقدم نحوى مادا يده العظمية نحوي ..حاولت أن أبتعد عن يوده
وأن أهوور  ..لكننووي تجموودت فووي مكوواني موون الرعووب ..فكوورت أن
أصورخ ..أن أبحووث عون نجوودة موا ..بينمووا ظول يهتووف بوال ملوول وهووو
يتقدم نحوي..
لست منا ..لست منا ..لست منا.وفي النهاية أفلتت صرخة من فمي..
وأفقووت موورة أخوورى ألدر أننووي كنووت أحلووم ..كووان حلموا مزدوجوا
لعينا ,كواد أن يقتلنوي مون الرعوب ..وأسورعت عينواي تنظوران إلوى
الووركن المظلووم ,الووذي كووان يقووف فيووه جوودي فووي الحلووم ,وتنهوودت
بارتياح حين رأيته فارغا ..شعرت بجسودي المبلول رعبوا ومثوانتي
التووي بوودأت تضووا موون البووول المحتووبس بووداخلها ,وحلقووي الجوواف
كرمال الصحراء الغربية في ظهيورة صويفية ,فنهضوت متجهوا إلوى
الحم وام حيووث أفرغووت مثووانتي ..توجهووت بعوودها للمطووبخ وشووربت
جرعات صغيرة من عصير التفاح ,وعدت ثانية لحجرتي..
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الساعة العتيقة بجوار الفراف كانت تشير حينها للرابعة فجورا..
وظللت لوقت طويل ,أحملق في فراغ الغرفة ,مفكرا في هذا الحلوم
المخيووف الووذي عايشووته منووذ قليوول ..البوود أن عقلووي البوواطن هووو موون
صوونع كابوس وا كهووذا ,والبوود أن توووترى هووو المسووئول عمووا أتخيلووه
اآلن..
شعرت أن هنا وجودا نفسيا ما لهذا البيت ,وربما كان هذا سر
توتري ,وسور األحوداث الغريبوة التوي أعيشوها اآلن ..كوان علوي أن
أسرع في بيعه ,كي أنتهي من كل تلك األشياء المفزعة..
وتذكرت أنني حتى اآلن لم أعلن للجميوع هنوا عون نيتوي فوي بيوع
البيت ,ولم أخبر إال العمدة بهوذا..في الصوباح سووف أصونع إعالنوا
أخبر فيه الجميع أن البيت للبيع..
تووذكرت أيضووا أننووي لووم أتصوول بزوجتووي لوويال ..البوود أنهووا القلووق
يسوواورها نحوووي اآلن ..علووي أن أبحووث موورة أخوورى عوون هوواتفي
المحمول حين أستيقظ ,وإن لم أجده فعلي البحث عن هاتف ما في
القرية ألحدثها..
ومرضووي الوقووت بطيئوا ,وقوور الخامسووة عوواودني النعوواس موورة
آخرى ..ونمت بال أحالم هذه المرة.
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طرقتووان خفيفتووان علووى البووا أيقظتوواني ..فووي البدايووة ظننووت أن
مصدرها أحد أبنائي ,لكني تذكرت أنني في البيت القوديم بمفوردي,
فوثبت من الفراف توجسا وتساؤال..
من صاحب تلك الطرقات؟!.
ومرت فترة من الصمت بعدها ,فظننت أنني ربما كنت واهموا أو
أحلم ,لكن طرقة قوية أخرى على البا  ,أزالت الشك عن نفسي..
هنا بالفعل من يطرق البا  ,وأنا ال أحلم أو أتوهم!..
هتفووت بقلووق وعينوواي تبحثووان بووالجوار ,عوون شوويء مووا يصوولح
كسالح ,أحتمي به لو لزم األمر:
 من بالخارج؟!.وأتى الجوا صاعقا ,بصوت أنثوي ال أعرفه:
 إذن فقداستيقظت يا منصور ..أسرع بتغير ثيابك فاحفطار معودعلى المائدة ,وجد ال يحب أن ينتظر.
قالتها ,ثم تناهى لسمعي بعدها طرقات خطواتها المبتعودة ,وهوي
تتردد على األرضية الخشبية..
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وجلسوووت علوووى فراشوووي ,محووواوال أن أتمالوووك نفسوووي ,ومحووواوال
استيعا ما قالت لي تلك السويدة الغريبوة ..مون منصوور هوذا الوذي
نعتتني به؟ ..بل في البداية من تكون هي؟!
إن منصوووور الوحيووود الوووذي أعرفوووه كوووان جووودي ..جووودي الصوووارم
المخيووف الووذي الزمنووي اليوووم فووي أحالمووي ..هوول تعتقوود تلووك الموورأة
أنني منصور؟
شعرت باالرتبا  ..وتحسست جبهتي وضغطت عليها بأصوابعي,
ألزيووح قلوويال موون الصووداع الووذي راح يوونهش عقلووي ..لكنووي الحظووت
شوويئا مووا غيوور مووألوف حووين المسووت وجهووي ..كووان وجهووي أموورد..
وكووان أصووغر حجم وا ممووا اعتدتووه ..واسووتدرت بعنووف نحووو الموورآة,
ونظرت إلى وجهي فيها بحذر وترقب..
لووم تعك وس الموورآة وجهووي الووذي أعرفووه ..بوول رايووت فيهووا وجه وا
آخرا ..وجها طالما رأيته من قبل في بعوض الصوور الفوتوغرافيوه
القديمة لعائلتي ,والتي كانت تعود لثالثينيات القرن الماضي..
رأيووت مووا آل إليووه وجهووي ,فتووذكرت صووورة قديمووة لجوودي أثنوواء
شبابه المبكر ..كان يمتطي فيها حصانا أشهبا ,ونظرة تحدي قوية
تتواثب من عينيه ,وتكواد أن تموأل الصوورة بأكملهوا ..رحوت أرموق
في المرآة تلكموا العينوين النافوذتين الواسوعتين ,والجبهوة الواسوعة
العريضة واألنف المسوتقيم القووي ,والفوم الموتقلص ,والوذي يشوي
بالرغبة في التسلط والقسوة..
لقد ذهب وجهي وحول وجوه جودي محلوه ..وجوه جودي حوين كوان
مراهقا..
هل مازلت أحلم؟..أم تراني جننت؟!..
وكان االحتمال الثاني هو أقربهما لعقلي.
77

وظلووت عينووواي الجوواحظتين تنظوووران إلووى المووورآة برعووب وغيووور
تصووديق ..رحووت أتلفووت حووولي بسوورعة ألرى إن كووان هنووا أحوود
غيوووري بوووالحجرة ..كنوووت بمفوووردي ,فعووودت أنظووور للمووورآة ألرى أن
االنعكوواس الووذي يحموول صووورة جوودي يتبووع انفعوواالتى أنووا ..عينوواه
جاحظتان كعيني ..أنفاسه متسارعة كأنفاسي ..مددت ذراعي نحوو
المرآة فمد ذراعه نحوي ..حركت أصوابعي بحركوات سوريعة ففعول
المثل..
هذا انعاكسي أنا بالشك..
هووذا يعنووي أننووي صوورت أحموول صووورة جوودي الراحوول حووين كووان
صبيا ..فأين ذهب وجهي؟!
واستغرق األمر مني بضع دقائق كي أسترد أنفاسي المضطربة,
وتنووتظم دقووات قلبووي المرتاعووة ..ولووم أكووف لحظووة علووى التطلووع إلووى
انعكوواس صووورتي فووي الموورأة ,عسووى أن تعووود موورة أخوورى لتحموول
وجهي أنا..
لكن وجهي ظل كما هو يحمل صورة جدي..
ومووورة أخووورى ,عوووادت الطرقوووات علوووى البوووا  ,حاملوووة الصووووت
األنثوي الذي ناداني منذ قليل ,وهو يقول بنفاذ صبر هذه المرة:
 هوول نمووت ثانيووة يامنصووور؟ ..إنووك تبغووي عراك وا مووع جوود هووذاالصباح كما يبدو.
وجدت نفسي أجيب عليها ,دون أن أدري لماذا فعلت:
 -أنا لم أنم ..سوف أهبط على الفور.
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 إذن أسرع ..جد بدأ في التملل وقد سأل عنك ..النريد شوجارافي الصباح أرجو .
وابتعدت خطواتها ,فنهضت مون الفوراف ..الحظوت جلبابوا معلقوا
علووى مشووبك خلووف البووا فارتديتووه وخرجووت ..بوودا البيووت كموا كووان
دائما ,ال شويء فيوه مختلوف عموا اعتدتوه ..هبطوت الودرج ألجود أن
هنا عائلة ما قد تجلس حول المائدة التي نتناول عليها الطعام..
في صدر المائدة جلس رجل ضخم تبدو عليوه القووة بوالرغم مون
أنه مسن ..كنوت أعلوم هوذا الرجول مون صوورة قديموة لوه فوي صودر
البيت ..كوان جود جودي "بشوتمر" . .وفوى مواجهتوه جلسوت امورأة
طاعنووة فووي السوون مثلووه ,يبوودو عليهووا الضووعف الشووديد والشووحو ,
بالرغم من مالحتها التي لم تنجح األعوام فوي الوذها بهوا ..وعون
يمين الرجل كان هنوا مقعود خوال خمنوت أنوه لوي ,أموا عون يسواره
فقوود جلسووت سوويدة جميلووة فووي منتصووف العموور ,تليهووا فتوواة مراهقووة
تشبها كثيرا,خمنت أنها البد أن تكون ابنتها..
كان الجميع يرمقونني ..الرجل المسن بنظورة غاضوبة ,والسويدة
المسنة بإشفاق ,والسيدة التي بجواره بعتا  ,والفتاة بخوف..
تجاهلت النظرات كلها وجلست في مقعدي صامتا وأنا أحاول أن
أستوعب ما يحدث لي ..لكن الرجل لم يتركنوي لتوأمالتي وحيرتوي,
وصاح في وجهي بصوت هادر غاضب:
 ألم أحذر من التأخر ثانية ..يبدو أنك ال تتعلم أبدا ..هل صرتتبغي العقا في كل يوم.
تطلعت إليه بنظرة خاوية ولوم أرد ..أشوعر أننوي أعويش فوي فويلم
غريب قديم ,وقد أقحموني فيه إقحاموا ..هنوا قالوت السويدة المسونة
محاولة تهدئته:
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 البوود أنووه اسووتيقظ متووأخرا يووا بشووتمر بووك ,ولوون يفعلهووا ثانيووةبالتأكيد ..أليس كذلك يا منصور؟
انتقلت عينواي نحوهوا حاملوة نفوس النظورة الخاويوة ,التوي أتوابع
بهووا مووا يوودور حووولي ,ولووم أعق وب ..سوواد الصوومت والترقووب علووى
المائوودة وكوول العيووون مصوووبة نحوووى بتوووجس وترقووب ..ثووم قطووع
الرجل المسن الصمت ليقول بلهجة أقل غضبا:
 لماذا ال ترد يا ولد ..هل أنت مريض؟كنووت أشووعر بووالخواء الشووديد ..م ون أنووا ,وموون أيوون جوواء هووؤالء,
وموواذا يح ودث؟  ..ووجوودت نفسووي أنهووض موون مقعوودي فجووأة ,وقوود
سووئمت مووا يحوودث ,وأشووير إلوويهم جميعووا بإصووبعي ,قووائال بإعيوواء
وحيرة:
 من أنتم؟ ..بل وكيف تكونون هنا اآلن ..إننوي أعورفكم جميعوا..كلكم موتى ..فكيف عدتم للحياة ثانية؟
وكأني ألقيت قنبلة من الدهشة انفجرت في وجوههم ,فوجمووا..
لم أهتم بهذا ,وقد قررت أن أتر كل هذا الهراء وأغوادر المكوان..
وانوودفعت مهووروال للخووارج ..كووان آخوور مووا سوومعته قبوول أن أخوورج
صوت جدي ,وهو يصيح بصوت هادر:
 أيها البيت ..أنجدنا ..لقد جن الولد..ودلفوت الحديقوة..كانت كأحسوون موا يكووون كموا كانووت دوموا ..موورة
أخرى تزدهر الحديقة بعد أن كانت بالليل جدباء ..لقد اعتودت اآلن
تلك األشياء الغريبة ,وقد شعرت أنني في طريقى للجنون..
ربما كنوت أنوا منصوور كموا ينوادونني اآلن ,وربموا كنوت أهلووس
بشأن عبدالحميد وشاكر..
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ربما لست أنا شاكر ,وال وجوود لشوخص بهوذا االسوم ,وأننوي أنوا
موون صوونعت وجووودا وهمي وا لووه ..وربمووا لسووت متزوج وا وال وجووود
ألبنائي..
كنووت حووائرا شوواعرا بالتيووه الووذي يغرقنووي ويغموور عقلووي ..قووادتني
خطواتي إلى المكان الذي وضعت سيارتي به باألمس حين أتيوت..
لووم تكوون هنووا  ..وقوود حلوت محلهووا مركبووة خشووبية تجرهوا الخيووول,
فشووعرت برغبووة ملحوة فووي البكوواء ,وأنووا ال أعووي وال أفهووم مايحوودث
لي..
جلست على األرض المعشوشبة وقد أخفيت وجهي بكفي يودي..
ثم رفعت رأسي وصرخت بعدها بجنون:
 من أنا أيها البيت؟ولم يجاوبني أحد ما ..فبكيت قهرا.
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مووون أقووووال "إبوووراهيم صوووابر" الشوووهر (إبوووراهيم كنكنوووة) فوووي
المحضوور رقووم  342لعووام  2009مركووز شوورطة أبووو قرقاس..أمووام
الرائد كمال عيسى رئيس المباحث
 دعوني أخبركم بكل شيء دون أن تقواطعوني ,ألننوي ال أنتوويالكذ هوذه المورة ..هوذا فوي الواقوع ألننوي أرتجوف فوي كول لحظوة,
وأموت في كل يوم هلعا ألف مرة مما حدث لي..
كنا أربعة ..أنوا ورضوا فسوته ,وموسوى هوجوان ,وسوالم قمشوه..
وكمووا اليخفووي علوويكم ,فكلنووا لصوووص ومسوجلون خطوور ,وأقلنووا قوود
قبض عليه وسجن خمس مرات قبل ذلك..
كوووان سوووالم هوووو مووون اقتووورح علينوووا أن نسوووطو علوووى ذلوووك البيوووت
المهجور ..ظل يؤكد لنا كول ليلوة أن البيوت لوم يعود أحود موا يوزوره,
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وأنه البد يحوي الكثير من األشياء التي تصلح النتزاعها منه ..لوم
أكن متحمسا في البداية لفكرته هذه ,وكذلك موسى ..وأعلن رضوا
أنه معنا في ما نقرره سويا..
كلنا كوان يعلوم الحكايوات الكثيورة التوي تتناقلهوا األلسونة عون هوذا
البيت ,وعن نشأته الغامضة ..كنا نعلم أن من سوكنوه هوم أول مون
كان هنا ,وأن آخر من عاف به هو عبدالحميد بك منصوور ..وأنوه
غادره حين أصيب بالشلل ليعيش مع ابنه بالقاهرة.
لم يرى أحد أبدا شيئا غريبا أو مخيفا يحويط بالبيوت ..فوال سومعنا
به عن جوان أو عفاريوت أو النداهوة حتوى ..لكون كانوت هنوا دوموا
تلك المهابة التي تحيط بالبيت ..الرهبة من محيطه وموا يقوال عنوه
 ..فلم يجسر أحد عن الدنو منه إال بإذن أصحابه..
لكن سالم كان لحوحا كذبابة صيف لعينة ..ومع الوقت واحلحواح
الووذي ال يوورحم ,النووت عقولنووا للفكوورة ,فقووام موسووى بمراقبووة البيووت
لبضع أيام فلوم يورى بوه أحودا ,ولوم يورى بوه موا يريوب ..فقررنوا أن
نقوم باألمر وأعددنا العدة لهذا..
اخترنا يوما مظلما بال قمور فوي سومائه ,وانتظرنوا حتوى انتصوف
الليوول ,ثووم حزمنووا أمرنووا واتجهنووا إليووه ..قفزنووا أسووواره المتوسووطة
االرتفاع بيسر ..ثم وجدنا أنفسنا في حديقة مهملة كثيرة األعشا
الذابلة واألشجار المتشابكة وأوراق الشجر التالفة..
اتجهنا مباشرة إلى البيت نفسه وتولى رضا أمر البا  ..كان من
النوع العتيق ذا مزالج ضخم ,حاول رضا فتحه كثيرا لكنوه فشول..
سبه وبصق عليه ثم ركله بغل ,قبل أن يتوقوف أماموه حوائرا وهوو
يحك رأسه بيأس..
لووم نكوون لنقووف أمووام عقبووة كهووذه ,وانتقلووت عيوننووا بآليووة نحووو
النوافذ الواسعة ..لن يكون زجاجها عائقا بالتأكيد أمامنوا ,فاتجهنوا
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إلووى أقوور نافووذة إلينووا ..اعتالهووا موسووى وخلووع وشوواحه ,ووضووع
حجوورا بداخلووه كووي يكووتم صوووت الحجوور ,ثووم رأح يضوور الزجوواج
ضربات متالحقة حتى تهشم..
أزال بعدها الزجاج المهشم ,صانعا فجووة تصولح لعبوور النافوذة,
وأشار إلينا ,فصعدناها وعبرناها على الفور..
كانت البيت مظلما ,فأضأنا مصوابيحنا اليدويوة ,وقود منعوتهم مون
إشعال المصابيح الكهربائية كي اليشعر بنا أحد..
وأدركنووا موون الوهلووة األولووى كووم الثووراء الووذي يتمتووع بووه أصووحا
البيوووت ..كوووان هنوووا الكثيووور مووون الشووومعدانات النحاسوووية الثقيلوووة,
والتماثيوول البرونزيووة الضووخمة ,واللوحووات الفنيووة التووي البوود أنهووا
تسووواوي الكثيووور ..كموووا بووودت السوووجاجيد والمفوووارف بحالوووة طيبوووة,
فقررنا أن نحصل عليها هي األخرى..
كانووت غنيمووة بوواردة وسووهلة ,وكووان علينووا لووو أعملنووا عقلنووا أن
نكتفووي بهووا ,لكوون الطمووع والجشووع بووداخلنا دفعنووا ألن نبحووث عوون
المزيد..
وقال سالم ,وهو يدور بضوء مصباحه في المكان:
 أعتقوود أن هووذا البيووت البوود يحوووي مووا هووو أكثوور قيمووة ممووا نووراههاهنووووا ..ربمووووا كانووووت هنووووا خووووزائن سوووورية تحوووووي أمووووواال أو
مجوهرات ..لذا علينا أن نفتش المكان جيدا.
وقلت معترضا ,وأنا أرى المكان المتسع للغايه:
 لكن تفتيشه قود يسوتغرق الليول كلوه ,وال يجوب علينوا أن نمكوثهاهنا طويال.
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لكنه لم يبالي باعتراضي ,ورد علي بحسم حينها:
 إذا لنفترق ويبحث كل منا في اتجاه.وانقسمنا كما أشار ,فكان الطابق السفلى من نصيبي أنا ورضا,
والطابق العلوي من نصيب موسى وسالم..
إتجهووت إلوووى رواق صووغير علوووى يمووين الصوووالة يفصوول المطوووبخ
وحجوورة أخوورى عوون الحمووام الواسووع ,ورحووت أفتشووهم بووال حموواس
حقيقي ,وراح رضا يبحث في الناحية األخرى من الطابق..
وبعد قليل تعالت صيحة ما فجأة ,ثم وئدت على الفوور ,ارتجفوت
هلعا وأسرعت عائدا للصالة الواسعة ألرى موا هنوا  ..بودا المكوان
ساكنا إال من صوت خطوات باألعلى ,فناديت الجميع بقلق وضوء
مصباحي يمسح الظالم:
 رضا ..سالم ..موسى ..أين أنتم..وتعالووت أصووواتهم ملبيووة النووداء فاسووتعدت ربوواط جأشووي ,وعوودت
لبحثووي ..البوود أن أحوودهم قوود صووادف جوورذا مووا ,أو اصووطدمت قدمووه
بشوويء مووا فأصووودر تلووك الصوورخة المكتوموووة ..بحثووت طووويال فوووي
الحجووورة المجووواورة للمطوووبخ ,والتوووي كانوووت ممتلئوووة عووون آخرهوووا,
بالكثير من الخردوات والكراكيب ..خمنت أنهم يلقون هنا باألشياء
التي ال يحتاجونها ,ويرون أنهم قد يكونوا بحاجة لها فيما بعد..
طال الوقوت’ ولوم أظفور إال بمورآة طعوم إطارهوا بالوذهب ..وعودت
نحووو الصووالة ألرى حووظ اآلخووريين ..كووان المكووان صووامتا’ سوواكنا
كالقبر ,فناديت علوى رضوا ..ولموا لوم يجبنوي قوررت أن أذهوب إليوه
ألرى موواذا يفعوول ..كووان هنووا مموور آخوور مقابوول للموور الووذي فتشووته
وعلوووى جانبيوووه بعوووض الحجووورات الصوووالحة للسوووكنى ,وكانوووت أول
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حجراتووه مكتبووة عمالقووة ..دخلتهووا وأنووا أنووادي رضووا فلووم يجبن وي,
سببته في سري متسائال أين تراه قد ذهب؟
كانووت حجوورة المكتبووة ضووخمة للغايووة ,يتصوودرها مكتووب خشووبي
ضووخم ,فخووم فووي تصووميمه ,وقوود امووتألت حوووائط الغرفووة بوواألرفف
الخشووبية المكدس وة بالكتووب ..توقعووت أن تحووي هووذه الحجوورة كنووزا
مخبوء في مكان ما ,كما يحدث في األفالم..
البد أن هنا خزينة خفية خلف لوحة موا ,والبود أن هنوا قطعوة
ما من أثاث المكتب إذا حركتها تؤدي لفتح خزانة في الحائط ..لقود
رأيت هذا في األفالم مورارا ..بحثوت طوويال ,لكننوي لوم أصول لشويئ
من هذا ..هممت بتر الغرفة محبطا ,حين شوعرت بقطورة سوائلة,
لزجة تسقط من أعلى على جانب وجهي..
تحسستها بين أناملي بارتيا  ,ورفعت ضووء مصوباحي اليودوي
ألعلووى ألجوود رضووا معلقووا بالسووقف بووال رأس ..عرفتووه موون هيئتووه
ومالبسه وقطرات الدم تتساقط من عتقه المبتور ..شعرت بهلوع ال
حوود لووه ,وألقيووت مابيوودي .ماعوودا المصووباح ,ورحووت أصوورخ وأنووا
أهرول للخارج وقلبي يتواثب في صدري في عنف شديد ..صعدت
الوودرج كووالمجنون باحث وا عوون زميلووي اآلخوورين ,متلمس وا الحمايووة
والصحبة واالطمئنان بهما وعليهما..
اتجهت إلى اليمين في البداية حيث لمحوت ضووء مصوباح يودوى
في إحدى الحجرات ,فخمنت أن بها أحد صواحبي ..دخلوت الجحورة
ألجد المصباح ملقى على األرض ,وضوؤه متجوه للحوائط ..رفعوت
رأسي ألعلوى علوى الفوور متوقعوا أن أجود أحودهما معلقوا بالسوقف,
كما وجدت رضا باألسفل ,لكن السقف كان خاليا..
كانت الغرفة خالية فغادرتها ألتجه للغرفة التالية ..وكوان هنوا
موسى ..كان ملتصقا بالحوائط مون ظهوره بصوورة ال أفهوم دون أن
أرى قيووودا تربطووه بهووا ,وعلووى وجهووه ارتسوومت ضووحكة غريبووة
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مفزعة ..وتعالت صرخاتي ,وأنوا أكتشوف أن جثتوه بوال ذراعوين أو
ساقين ..و من أسفله كانت هنا بحيرة هائلة من الدماء..
لماذا مات وهو يضحك هكذا ,وكيف احتفظ وجهه بتلك الضوحكة
الغريبة رغم موته؟! ..هذا ما ال أعلمه..
ولووم يبووق إال سووالم ..رحووت أبحووث عنووه وأناديووه كووالمحموم فووي
الحجوورات الباقيووة ,ورأسووي اليتوقووف عوون االلتفووات يمين وا ويسووارا
وأماموووا وخلفوووا ,بحثوووا عووون عووودو وهموووي قووود يفعووول بوووي موووا فعلوووه
باآلخريين..
وفي الغرفة األخيرة رأيته..
كووان موواردا عمالق وا ينوواهز المتوورين طوال..أسووود كظووالم الليوول..
ضووخما كووالمردة العمالقووة ..وكووان ينحنووي علووى شوويء مووا أمامووه..
تجمودت فوي مكواني ,أنظور إليووه موذعورا ,وقود عجوزت قودامي عوون
متابعة السير .وانتبه إلي  ,فالتفت نحوي..
كووان يبتسووم ابتسووامة تنضووح بالشوور والظووالم ,وبووين يديووه رأيووت
جسوود موسووى مسووجى ,غارق وا فووي دمائووه ,وشوواهدت تلووك الفجوووة
الدامية الهائلة فوي صودره ,وعلوى مقربوة منوه راح قلبوه المنوزوع
من صدره يتواثب نابضا على األرض..
ووجدت نفسي مرة واحدة ,أجري وأعدو كما لم أفعول مون قبول..
اصطدمت بالسلم ,البد أن ذراعي قد كسر حينهوا ,لكننوي لوم أشوعر
بأي ألم ,ولم أكن ألتوقف لو قطع ذراعي نفسه..
لقد كنت مذعورا ..كنت خائفا كما لم أشعر من قبل.
وألقيت بجسدي من الشبا الذي حطمنوا نافوذة ,ورحوت أجورى
فوووي الحديقوووة المظلموووة كوووالمجنون ..كنوووت أسووومع أنفاسوووه وهوووو
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يالحقنووي ..وصوولت إلووى الس وور الحجووري وقفووزت موون فوقووه ولووم
أتوقف..
عندئذ رحت اصرخ بال توقف وقد تهالك جسدي إعيواء وفزعوا..
وكانت هنا تلك الدورية الليلة التي التقطتني وقبضت علي..
لقد كنوت بالبيوت وفقودت أصوحابي هنوا  ,والبود أن ذلوك العموالق
األسود هو من قتلهم ..نعم إنه قد قتلهم جميعا!.
لقد علمت اآلن لماذا يخشى الجميع هذا البيت.
إن هووذا البيووت ملعووون ..ملعووون بووال مبالغووة أو شووك  ..حوواولوا أن
تفتشوه وسوف تدركون أنه ملعون ..ملعون كما أخبرنا األجداد.

17

يبووودو أننوووي قووود غفووووت فوووي الحديقوووة< وحوووين اسوووتيقظت كانوووت
الشوومس قوود انتقلووت إلووى الغوور  ,فصووبغت صووفحة السووماء بصووفرة
مقبضة ..تطلعت إلى الحديقة الجدباء وأكوام األوراق الذابلوة التوي
تحيط بي ,والتي البد أنها قد تراكمت منذ زمن بعيد بيد احهمال..
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مرة أخرى تعود الحديقة إلى صورتها األولوى التوي رأيتهوا حوين
عدت للبيت أول أمس ,مرة اخرى تسترجع جدبها وموتها.
هوول يعبووث بووي البيووت؟ ..كنووت أعلووم أن هووذا مووا يحوودث بالفعوول ,إال
أنني هززت رأسي بعناد ألطرد تلوك الفكورة مون ذهنوي ..البيوت فوي
النهاية ليس إال أحجارا وجودرانا . .والبود أن هنوا تفسويرا موا لموا
يحدث.
تذكرت ماحدث في الصباح ..الرجل الفظ الذي البد أنوه كوان جود
جوودي وزوجتووه العجوووز ..السوويدة الجميلووة التووي أظوون أنهووا والوودة
جوودي ,وابنتهووا التووي البوود أنهووا أختووه كاريمووان كمووا أذكرهووا ..هوول
مازالوا بالداخل بانتظاري؟
أتوتر واستعيد حيرتي ,وأنا ال أدري ماذا علي أن أفعل لو كوانوا
بالداخل ..رنوت ببصري إلى البيت ..كانت مصابيحه مضاءة ,وقود
تسلل الضوء خالل النوافذ والستائر نحو الخارج..
أيعني هذا أنهم بالوداخل؟ ..شوعرت باليوأس والحيورة لودقائق قبول
أن أشعر بالغضب..
لووو كووانوا بالووداخل فعلوويهم أن يفسووروا لووي مووا يحوودث ..البوود أن
أحودهم علوى األقوول ,لديوه تفسوير مووا لموا يحودث لووي ..ونهضوت موون
مكاني واتجهت للبيت بخطوات متعجلة..
نعم البد أن يفسروا لي ما يحدث..
انتهبووت إلووى سوويارتي الشوواهين التووي عووادت موورة أخوورى لتقبووع
بمكانها في الحديقة ..مازلت أذكر أنها لم تكن هاهنا في الصوباح..
لم أعر األمر اهتماما كبيرا ,ولم تتباطئ خطواتي ..لم يكون اختفواء
السيارة وعودتها هو أغر ما مررت به منذ عدت!..
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وكووان البيووت فارغوا ..ذهبوووا ثانيووة واختفوووا كمووا جوواءوا ..فتشووت
عنهم باألعلى فلم أجدهم ..ومرة أخرى رحت أتساءل ..هول أتووهم
كل مايحدث؟!
حانووت منووي التفاتووة إلووى موورآة ضووخمة يزينهووا إطووار ذهبووي أنيووق
موجودة بالرواق الضيق بوين الحجورات بواألعلى ..كانوت صوورتي
التي أعرفها هي ما أراه خاللها األن ..لقد عدت أنا اآلخور بووجهي
وذهووب وجووه جوودي و أبووي ..دققووت النظوور إلووى وجهووي للحظووات,
مستأنسا بخلجاته ,قبل أن أتنهد بارتياح ثم أبتعد..
وعاودني الشوعور بوالجوع ..وتوذكرت أننوي لوم أتنواول أي شويء
منووذ الصووباح ,وذهبووت إلووى المطووبخ ..كانووت هنووا وجبووة موون األرز
والدجاج المشوي والسالطة الخضوراء ,موضووعة علوى المنضودة
بمنتصف المطبخ ومغطاة بمالءة بيضاء نظيفة..
بالطبع لست أنا من أعد هذا الطعام ..بدا الطعام شهيا إال أنني لم
أرغووب فووي أن أتناولووه هووذه الموورة وأنووا ال أعلووم موون أعووده ..حملتووه
وألقيته كامال في صندوق الفضوالت ,ثوم اتجهوت للثالجوة وانتقيوت
منهووا جبنووا أعلووم جيوودا أننووي موون جلبووه إلووى هنووا ,متجوواهال األطعمووة
األخرى التي تكتظ بها الثالجة..
ربموا مون جلبهوا وضوع بهوا عقوارا موا يسوبب لوي تلوك الهلوسووات
التي أعيشها هاهنا ..لذا قررت أن أكون أكثر حذرا وأال أتنواول أي
أطعمة لم أجلبها بنفسي..
صنعت بعض الشطائر واتجهت للصالة الواسعة ,حيث رأيوت أن
أتناولها فيها ,لكنني غيرت رأيي واتجهت إلى حجرة المكتبة..
منووذ صووغري وأنووا أنظوور إلووى المكتبووة الضووخمة بانبهووار شووديد..
حجوورة واسووعة للغايووة تمتلووىء جوودرانها بوواألرفف الخشووبية ,التووي
تكووتظ بالكاموول بووآالف الكتووب والمجلوودات الضووخمة ..مكتبووة كهووذه
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تحتاج لعمر بأكمله كي يستطيع المرء قراءة ما تحويه ..لكنني في
الحقيقة لم أكن يوما من هواة القراءة ,ولوم أطوق يوموا االسوتمرار
في قراءة كتا ما حتى الصفحة العاشرة منه..
لذا ,وبالرغم من انبهاري بها إال أنني لم أكن أقربها كثيرا ..كموا
أن أبووي كووان يوورفض أن أدخلهووا بمفووردي وأنووا طفوول بحجووة الحفوواظ
عليها ,بل وحين جربت مرة أن أدخلها بمفردي منذ أعوام بعود أن
كبوورت ,غضووب أبووي كثيوورا ,قووائال إن الوقووت لووم يحوون بعوود لوودخلوها
بمفردي ..لم أفهوم مايعنيوه لكننوي لوم أعور األمور حينهوا الكثيور مون
االهتمام ,فلم تكن الكتب على قائمة اهتمامي..
وضووعت الشووطائر علووى المكتووب الخشووبي الضووخم الموجووود فووي
صدر المكان ..مكتب أنيق مليء بالزخارف واألحافير المبهرة..
التقت شطيرة ورحت أقضومها بوبطء وأنوا أتجوول ببصوري بوين
أرفووف الكتووب ..رحووت أقوورأ عنوواوين المجلوودات الضووخمة ..األغوواني
لألصووفهاني ..المسووتطرف فووي كوول فوون مسووتظرف ..اللزوميووات..
المقدمة البن خلدون ..فضائل مصر ..مقامات الحريرى ..وغيرهوا
الكثير والكثير..
انتقيووت شووطيرة أخوورى وانتقلووت معهووا إلووى ركوون آخوور ..كووان هوذا
ركن الكتب األجنبية ..قرأت عناوينها المدونة على كعوبها ..لكنوي
لوووم أفهوووم مايعنيوووه أي منهوووا ,لوووم تكووون لغتهوووا هوووي احنجليزيوووة أو
الفرنسية ,أو حتى األلمانية اللواتي أجيدهم جميعا..
هل تكون الالتينية؟ ..ربموا! ..لكون السوؤال الحقيقوي الوذي أشوعل
فضووولي ,هووو موون جلووب تلووك الكت وب ,وكيووف كووان يجيوود تلووك اللغووة
المنقرضة ,ولماذا يفعل؟
أخرجووت أحوود المجلوودات موون مكانووه وتحسسووت غالفووة الجلوودي
الغريب ..كانت هنا رسوم بخط اليد تمثل كائنوات ومسووخا تلتوف
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حووول جسوود مخووف رأسووه وأناملهووا الطويلووة الكثيوورة العقوود ترسووم
أشكاال غريبة مون الظوالل المخيفوة ..وكوان عنوانوه المكتوو بخوط
اليد:
”“daemones bellum
لم أفهم بالطبع معنى هوذا العنووان المخيوف ..فتحوت الكتوا وأنوا
أتساءل عن كنه المادة المصنوعة منها تلوك الصوفحات ..كانوت ذو
ملمس خشن غريب ,ولون بني باهت مدبوغ..
كان الكتا مكتوبا باليد ومن الصعب قراءة حروفه المتشوابكة..
كمووا كووان بووه الكثيوور موون الرسوووم التووي تمثوول المسوووخ والقوورابين
وكائنات غريبة أخرى ومخيفة ال أعلمها.
أعدتوووه إلوووى مكانوووه وأخوووذت أحووواول قوووراءة عنووواوين المجلووودات
األخرى:
magi caede.
devinctionibus permansit.
Pugnatorum Daemonibus Angelos.
شعرت أن هذه الكتب تحمل سرا ما ..أتكون كتبا في السحر؟!!!
أحسست بالنفور على الفور وأنا أتخيل أن عوائلتي كانوت تشوتغل
بالسووحر ..بووالطبع لووم يكوون هووذا أموورا يوودعو للفخوور ,قوودر مووا يوودعو
للنفور.
حاولت أن أتذكر إن كنت رايت يوما ما شيئا مريبا يقوم به جدي
أو أبي الراحل ..لكني لم أتوذكر شويئا كهوذا ..بول مازلوت أذكور كيوف
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كان أبوي ومون قبلوه جودي متودينين ,يواظبوان علوى الصويام ,وأداء
فووروض الصووالة بالمسووجد ..أنووا نفسووي تع وودت الصووالة بالمسووجد
منهما ..كما أذكر أنهما كانا محبووبين للغايوة فوي القريوة ,ولوم تثور
فوي أي وقووت مون األوقووات أي شوبهات حولهمووا ,ولوو كانووا يقومووان
بالسحر ,فالبد أن ينكشف أمرهما في وقوت موا ,وحتموا لون يرحوب
أحد بهما حينها..
هوول تكووون تلووك الكتووب أدبيووة؟ ..ربمووا!! .فأنووا ال أفهووم تلووك اللغووة
المكتوبة بها.
ورن هاتفي بالخارج ..تذكرت أنني قد فقدتوه بواألمس ..أسورعت
ألبحث عنه ..كانت شاشته تضيء فوق األريكة الكبيورة بالصوالة..
التقطه ونظرت لشاشوته ,فطوالعني اسوم زوجتوي كمتصول ..وأتواني
صوتها ببحته المميزة التي أحبها متوترا:
 حمدا هلل أنك أجبتني اآلن ..أين كنت ,ولماذا كوان هاتفوك مغلقواطوال الوقت؟
 مرحبا يا حبيبتي ..فقدته باألمس ولم أعثر عليه إال اآلن.تنهدت بعمق وصمتت لبعض الوقت ,قبل أن تقول بتعجب:
 أهذا يعني أنك قد فقدت تليفونك لثالثة أيام كاملة.بدا سؤالها غريبا ,فقلت بحذر:
 ماذا تعنين بثالثة أيام؟ أعنووي أن تليفونووك كووان مغلق وا لثالثووة أيووام كاملووة ..اتصوولت بووكخاللها أكثر من ألف مرة دون رد ..لقود كودت أن أمووت عليوك قلقوا
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وأنووا ال أدري أيوون أنووت ,وموواذا تفعوول ,حتووى إننووي فكوورت أن أتوور
األبناء هاهنا ,وأهرع إليك ألطمئن إليك ..و...
لم أع ماتقوله وعقلي يشوتعل مفكورا فوي كالمهوا ..أي ثالثوة أيوام
تلك التي تدعي أن تليفوني كان مغلقا فيها ..لقد أتيت إلى هنوا قبول
يوووومين فقوووط ..فلمووواذا تتحووودث عووون ثالثوووة أيوووام مضوووت دون أن
نتحدث؟..
انتبهووت إليهووا ومازالووت تحوودثني بووال توقووف وكانووت تقووول بووين
بكائها:
 أنا ال أفهم كيف تقبل أن تفعل بي هذا؟ ..إننوي أصودقك فوي أنوكقوود فقوودت تليفونووك كمووا قلووت ..لكوون أال يوجوود أي سوونترال بووالجوار
تحدثني منه كي تطمئنني عليك ..إن أبسط حقوقى عليك أال تدعني
فريسة للشكو واألوهام والهواجس ..أنت تؤ...
هنا قاطعتها وأنا أرى أن هذا ليس أبدا وقت العتوا  ..وقلوت لهوا
بحذر:
 حبيبتوووي معوووذرة لمقاطعتوووك ..أعلوووم أننوووي قووود أخطوووأت .لكووونأخبريني ,في أي يوم نحن اآلن؟
جوواوبني صوومتها وشووعرت بحيرتهووا وترددهووا ,فقلووت حاث وا إياهووا
على الكالم:
 إنني ال أمزح ..في أي يوم نحن األن؟..من فضلك أجيبيني.. اليوم هو السبت .لماذا تسأل؟.هنا شعرت بدوار عنيف حتى إنني عجزت عن االسوتمرار واقفوا
فألقيت بنفسي على المقعد المجواور لوي ,ورحوت ألهوث مفكورا فوي
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يومين كامليين قضيتهما بالبيوت دون أن أعلوم مواذا فعلوت فيهموا..
لقود جئوت هاهنوا مسوواء الثالثواء ولقود قضوويت هاهنوا بالبيوت ليلتووين
فقط ..المفترض أن يكون اليوم هوو الخمويس ..فكيوف يقفوز الوقوت
بغتة ليصير السبت؟
لغووز آخوور موون ألغوواز البيووت التووي توودفعني حثيث وا للجنووون ..طووال
صمتي فتحدثت زوجتي وقالت بقلق:
 شاكر ..هل مازلت معي؟ إننى معك يا حبيبتي. إذا لماذا صمت؟لم أشأ إفزاعها بما أفكر به فقلت بسرعة:
 الشيء ياحبيتي ..الشيء ..أخبريني كيف حال الوالد؟تنهدت ثانية ,ثم أجابت:
 إنهما بخير واليكفان عن السؤال عنك. أخبريهمووا أننووي لوون أمكووث هاهنووا طووويال ,وأننووي عمووا قريووبسأكون بينهما ثانية.
عوواد الصوومت بيننووا موورة أخوورى لدقيقوة أو أكثوور ,قبوول أن تسووألني
سؤاال غريبا:
 شاكر ..هل يمكنوك أن تصوف البيوت لوي ..صوف لوي مون فضولككيف يبدو من الخارج؟
كان سؤالها مباغتا وغير مفهوم لكنني تمالكت نفسي وأجبتها:
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 إنووه بيووت قووديم وكبيوور ..موون بعيوود يبوودو كووالقالع احنجليزيووةالقديمة ,لو كنت قد رأيتها فوي صوورة موا مون قبول ..لونوه جيوري
أبيض ونوافذ كثيرة بيضاوية الشوكل وسوتائر رماديوة ,ويحويط بوه
من جميع الجوانب حديقة ضخمة واسعة.
وشعرت بأنفاسها تتسارع ,وهي تقول بصوت مبحوح:
 وهل به برج طويل؟شعرت بالدهشة ,فأنا لم أحدثها به من قبل فكيف عرفت:
 هوووذا صوووحيح ..إن بوووه برجوووا يشوووبه أبوووراج القوووالع احنجليزيوووةالقديمة ..لكن لماذا تسألين؟
 لقد رسم عبدالحميد البيت ..رسمه تماما كما وصفته.إزدادت دهشتي واضطربت مما تقوله ,فقلت:
 وكيف رسمه هكذا دون أن يراه ,ومن أخبره بذلك البرج؟لم تجبني وظلت أنفاسها متسارعة قبول أن تقوول برجواء مفواجئ
في صوت أقر للبكاء:
 شاكر ..أرجو اتر هذا البيت اللعين حاال ,وتعال إلى القاهرةاآلن ..إننووي خائفووة بشوودة وفووي حاجووة ألن أرا بجوووارى ..دعوووه
أرجو وتعال إلي ..ليذهب البيت ونقوده إلي الجحيم ..فقط أريود
هاهنا.
كنت مازلت غلرقا في دهشتي وحيرتي ..كيف رسوم ابنوي البيوت
دون أن يراه ..وكنت أرغب في أن أختلي بنفسوي وأفكواري ,فقلوت
لها دون أعطيها مهلة للرد:
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 حسنا ..سوف أحدثك في هذا فيما بعد ياحبيبتي ..قبلى األطفالمن أجلي..مع السالمة.
وأغلقت الهواتف بعودها علوى الفوور ..كنوت بوداخلي أدر أن هوذا
البيت يحوي لعنة ما ..أو شورا موا ..شورا يحواول أن يسويطر علوي,
وأن يستعبدني ألعيش فيه ..شر علي أن أقاومه وإال عشت أسيرا
له لألبد.
ورحت أتلفت حولي في جنبات البيت الهادئ بريبوة ..شوعرت أن
ابتسووامة سوواخرة واسووعة ,ترتسووم علووى جدرانووه وأثاثووه ..وسوومعت
بعقلي تلك الضوحكة السواخرة تتوردد خفيوة بوين جودران البيوت ,بوال
توقف.
وجدت نفسي أصرخ بكراهية ,وأصورخ بصووت رددتوه الجودران
القديمة:
 ال أعلم تلك اللعبة القذرة التي تلعبها ضودي أيهوا البيوت ..لكنوىلن أستسلم وسوف أتخلص منك ..سوف أبيعك رغما عنك!.
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من مذكرات السيدة كوثر حلمي زوجة األستاذ شاكر عبدالحميد
تغير ابناي كثيرا في هذة األيام األربعة التي غادر فيها أبوهموا..
لم يعودا إلى تلك الشقاوة التوي كانوت مون سويمائهما دائموا ..صوارا
هوووادئين طووووال الوقوووت ,يكتفيوووان بقضووواء وقتهموووا فوووي حجرتهموووا
واجمين.
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فووي البدايووة ظننووت أن هووذا موون بوووادر موورض مووا ..لكنهمووا كانووا
سليمين والحمد هلل ,ولم يشكوا من شيء ما..
وأتووى إلووي رامووي ,وكنووت حينهووا جالسووة علووى الفووراف ,أشوواهد
التليفزيووون بحجرتووي ..جلووس بجووواري بهوودوء ,قبوول أن يسووألني
بحيرة وسذاجة:
 ماما ..أين ذهب جدي؟ابتسمت له وقلت ,وأنا أحتضنه وأقبل جبهته:
 لقد ذهب إلى السماء ياحبيبي ..لقد ذهب للقاء هللا. ولماذا ذهب وتركنا ولم يأخذنا معه؟ ألنه يجب أن يقابل هللا بمفرده. لكن جدي لم يكن قادرا على التحر  ..فكيف صعد للسماء إذا؟صمت حينهوا للحظوات’ حاولوت خاللهوا أن أنتقوي كلمواتي جيودا..
إنه طفل وبالتأكيد اليعي جيودا معنوى المووت ..ولوم أشوا أن أصودمه
بفكرته المجردة حينهوا ..لكنوه ثبوت عيونوه الصوغيرة الالمعوة علوى
وجهي ,منتظرا إجابة سؤاله ,فقلت ألسكت فضوله:
 جد كان طيبا .يحبوه هللا فشوفاه مون مرضوه ,ثوم طلوب منوه أنيصعد للسماء ليعيش معه هنا ..
 هل يعني هذا أنه قد صعد بطائرة مثال؟!.لم أجد من بأس أن أوافقه على خيالوه هوذه المورة ,فقلوت باسومة
وأنا أحتضنه:
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 نعووم يوواحبيبي ..لقوود صووعد للسووماء بالطووائرة وكلنووا سوويفعل هووذايوما ما..
 وهل هو سعيد بالسماء؟ إنه سعيد للغاية ومسرور ..إنه يعيش هنا بالجنة.صووفق حينهووا رامووي بكفيووه الصووغيرين فووي جووذل ..وظوول بعوودها
صووامتا مبتسووما مفكوورا ,قبوول أن يق وول ثانيووة’ بعوود فتوورة تشوواغلت
خاللها بمتابعة ما يدور في التليفزيون:
 لكن إذا كان جدي سعيدا في الجنة ..فلماذا عاد إلى هنا ثانيوة,ولماذا يبكي دائما؟
انتبهت إلى ما يقوله من كالم عجيب ,فقلت له باهتمام:
 عاد إلى أين ياحبيبي ..ماهذا الذي تقوله؟ لقوود كووان جوودي معنووا بوواألمس فووي الحجوورة ,وكووان يحوودثنا وهووويبكي..
اقشعر جسدي فرقا مما يقوله ,فقلوت لوه مستفسورة ,وأنوا ألتفوت
إليه بجسدي كله:
 البد أن هذا كوان حلموا ..ألويس كوذلك يوا راموي؟ .لقود رأيتوه فويالحلم؟.
نظر في عيني للحظة مفكرا ,ثم هز رأسه نفيا ,وأجا بعناد:
 كال لم يكن حلما ..لقد كان جدي معنا وكان يبكي.. وهل رآه عبدالحميد أيضا؟99

 نعم ,وقد حدثه كذلك..وكان هذا أكثور مموا أحتمول ..راح قلبوي حينهوا يودق بعنوف ,وأنوا
أنوودفع إلووى حجرتهمووا ,وأنووادي عبدالحميوود ..وقووابلني فووي موودخل
الحجرة ,فأمسكته من ذراعه بقسوة ,وقربوت وجهوي مون وجهوه,
وقلت له بصرامة:
 انظر إلى عيني وإيا أن تكوذ  ..هول رأيوت جود بواألمس فويالحجرة؟
لوم يجبنووي علووى الفووور وبووادل نظرتووى المحووذرة المنووذرة ,بوأخرى
عنيدة باردة المبالية ,رأيت فيها احجابة التي لوم أتخيلهوا ..ثوم قوال
بعد ذلك بهدوء مستفز:
 كال ..إن جدي قد مات ..فكيف يمكنه أن يعود ثانية؟و جذ ذراعه بعدها من يدي ليبتعد عني..
كان يكذ  ..أقسم أنه كان يفعل..
كانت عيناه تخبراني عكس موا ذكوره ..كوان يكوذ ألول مورة فوي
حياته ,وال أدري لماذا يفعل ويخفي عنوي األمور ..وأحسسوت أننوي
سأجن لو لم أعرف الحقيقة .
فووي المسوواء قووررت أال أنووام وأن أراقووب حجرتهم وا طوووال الليوول..
جلبت كرسويا مون الشورفة ,وضوعته خلوف بوا حجرتهموا مباشورة
وجلسووت بانتظ وار مووا قوود يحوودث ..وموور الوقووت بطئي وا للغايووة ,ومووع
الرتابة والصمت الذي غمر البيت ,لم أشعر بنفسي فنمت..
وفي الصباح هزنوي عبدالحميود مون كتفوي برفوق ,وهوو يووقظني
متسائال:
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 استيقظي يا أمي ..لماذا نمت هاهنا؟أفقت وانتفضت من المقعد على الفوور ,وأنوا أرى شوبح ابتسوامة
سوواخرة تلوووح علووى جووانبي فمووه ..لووم أجبووه وتحاشوويت النظوور إليووه,
وأنا أتجه إلى غرفتي بحنق ,وقد شعرت بافتضاح أمري..
هل شعر بمراقبتي له؟..
وناديووت رامووي وجسوودي كلووه ينووتفض ويرتجووف ,وأغلقووت علينووا
با الحجرة ,ثم انحنيت نحوه راسمة أقصى نظرة مخيفوة أمكننوي
صنعها ,وقلت له:
 هل أتى جد باألمس ثانية؟بدا التردد على عينيه للحظوة ..لكنوه أموام نظراتوي الصوارمة هوز
رأسه بصمت مؤكدا ,فازداد توتري ,وقلوت بصووت مخنووق ,وأنوا
أجاهد كي ال أبكي:
 وماذا قال لكما؟مرة أخرى تردد قبل أن يجيب:
 أخبرنا أنك بالخارج تراقبيننا ,وطلب منا أال نتحدث إليه.واكتنفني دوار عنيف حتى كدت أن أسقط ..هل يرى ابناي شوبح
جدهما الراحل ..وماذا يريد منهما؟!!
تذكرت الظل المخيف الذي رأيتوه فوي حجرتوه مون قبول ,فشوعرت
بووالهلع علووى ابن وي ..مووا الووذي يجوورى معهم وا وال أعلمووه؟ ..ولموواذا
يخفي عني عبدالحميد ما يحدث معوه؟ ..بول ومون أيون اسوتقى ذلوك
التحدى الذي يتقافز على مالمحه حين أحدثه..
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لن أتلصص عليهما ثانية ..بل سأبيت معهما كل يوم ,وحينها لو
حدث شيء فحتما سأشعر به ..ولن أتركهما في أي لحظة ..سأظل
أفعل هذا حتى يعود أبوهما ثانية وأخبره بما يجوري ,فيخبرنوي موا
علينا أن نفعله..
وحاولوت موورة أخوورى االتصوال بشوواكر ..لكوون محمولوه ظوول مغلقوا
لليوم الثالث..
إنني أشعر بالرعب عليه وأخشى أن يكون مكروه موا قود أصوابه
هو اآلخر ..لقد بت أشعر أنني صرت طفلة مذعورة تائهة ,تواجوه
ما تجهله ,وال تدري ما الذي عليها أن تفعله.
هل أطلب الشرطة؟ لكن ماذا أقول لهم؟
أم ترى أن علي أن أذهب إليه بالبيت ..لكن أين يمكنني أن أتور
ابنووي ,وكيووف يمكننووي أن أطمووئن عليهم وا وهم وا يوودعيان أن جوودهم
الراحل يطاردهما ويزورهما؟!.
إنني بحيرة عظيمة..حيرة تدفعني للجنون.
وفي المساء كان عبدالحميود يرسوم كعادتوه ..وجوذ انتبواهي موا
يرسمه ..بيت قديم ضخم جعل لونه أبيضا ,وجعل نوافذه بيضاوية
الشووكل بسوتائر رماديووة كمووا رسووم سووقفه مووائال ..الحظووت كووذلك أنووه
رسم برجا مرتفعا غريبا خلف البيت..
وقلت له مقاطعة انهماكه في الرسم والتلوين وأنا التقط الرسمة
من يده:
 ما هذا الذي ترسمه؟ إنه بيت جدي ..إنني أرسمه .ما رايك؟.102

 وهل رأيته لترسمه؟ أم أن جد قد وصفه لك من قبل. إن جدي لم يصف لي شيئا وأنا لوم أره بوالطبع ..لكننوي أتخيلوههكذا ..وأعلم أنه يشبه بيت جدي تماما.
كانت الرسوم دقيقة وتبدو حقيقية تماموا ..رحوت أتفقودها بحيورة
لدقائق ,وعبدالحميد يلحظ حيرتي وانبهواري بخطوطوه بفخور ..ثوم
قلت له وأنا أشير بإصبعي للبرج الطويل:
 ولماذا رسمت هذا البرج؟ ألن البيت به برج بالفعل.وصمت للحظة ,والتمعت عيناه بإثارة ,وقال لي هامسا:
 هل أخبر بسر ما يا أمي؟ بالطبع ياحبيبي ,أي سر هذا؟قلتها بحذر ..فأجا على الفور:
 هذا البرج اليعلم أبوي كيوف يدخلوه ولون يعلوم اآلن ..إن لوه بابواخفيا ,اليعرف أبي مكانه.
لووم أدرى بمووا أرد عليووه ,وأنووا ال أدر هوول مووا يقولووه م ون بنووات
خياله الواسع ..أم أنه يعلم ما نجهله ..فقلت له بمكر مصطنع:
 وأنت تعلم مدخله وستخبرني به ..أم ترا ستكتم هذا عن أمكالحبيبة؟
لكنه ابتسم ابتسامة ماكرة وقال بغموض:
103

 إنني أحبك بالطبع يا أمي ..لكني ال أقدر على إخبوار بمكانوه..إنه سري وحدي.
قالها وجوذ أوراقوه مون كفوي بسورعة ,وابتعود عنوي كوي ال ألوح
عليه..
لقد تغير ابني كثيرا ..وبدأت أشعر أنه طفل آخر ال أعرفه ..تورى
ما الذي حدث له فغيره هكذا؟ ..وهول أصوابه موس شويطانى موا ,أم
أن روحا ما قد تلبسته؟
ليتني أعرف..
كان علي أن أبحث عن مساعدة موا ,فعواودت االتصوال بزوجوي..
هووذه الموورة أجووا  ..سووألته أن يصووف البيووت القووديم ,فصوودمني بمووا
قاله ,وقد تيقنت من دقة الرسم الذي تخليه ابني للبيت..
إنني أشعر بالتيه . .إن هوذا البيوت ملعوون شورير ..هوذا موا بودأت
في التيقن منه اآلن ,وكل عالمي من حولي يتداعى..
طالبت شاكر أن يتركوه ويعوود ,لكنوه أنهوى االتصوال علوى الفوور
دون أن يعدني بشيء ما..
تركنووي ولووم أخبووره بمووا يجووري البنيووه ..تركنووي أواجووه كوول تلووك
التساؤالت بمفردي..
أسألك يا إلهي الرحمة ..وأسألك أن تلهمنوي موا علوي أن أفعلوه..
فليس لي ملجأ سوا .
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مضى الليل هذه المرة بال أحداث مخيفوة ..فوال أحوالم أو رؤى أو
كوووابيس ..هوول كووف البيووت عوون ألعابووه الشوويطانية التووي يمارسووها
معي؟ ..أم هي استراحة قصيرة ينالهوا قبول أن يوجوه إلوي الضوربة
القاصمة؟
من يدري؟!..
فووي الصووباح تناولووت إفطوواري ثووم اتجهووت إلووى الحديقووة ..مازالووت
جرداء كموا كانوت ..بحثوت عينواي عون السويارة فوجودتها بمكانهوا,
فشووعرت بالراحووة ..هووذا يعنووي أننووي أعوويش واقعووي الووذي أعرفووه..
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جلست بمقعدي الحجري األثير أسفل خمائل الكوروم ,التوي تيبسوت
اآلن وذبلت وإن ظلت جذوعها الباقية تصنع ظال موا علوى المقعود,
وتحجب أشعة الشمس الملتهبة عنه..
مرت الساعة ,وأنا أسوتمتع بالنسومات البواردة المنعشوة ,إلوى أن
رأيوت أحوودهم يقووف خلووف بووا الحديقوة ويشووير إلووي ..نهضووت وأنووا
أتساءل من يكون ,وتحركت نحوه..
كووان بوودينا ذا كوورف هائوول وعجيووزة ضووخمة ..يرتوودي بدلووة موون
الصوووف رماديووة اللووون ,أسووفلها قموويص أبوويض اصووفرت ياقتووه
المهترئووة ,وأطووراف أكمامووه المتآكلووه ..ارتوودي كووذلك رباطووة عنووق
حمووراء رفيعووة للغايووة ,وصوولت بالكوواد إلووى منتصووف كرشووه ..كووان
يحمول حقيبووة جلديووة سووداء ذهووب بريقهووا ..وخمنووت قبوول أن أصوول
إليه من يكون..
فتحووت لووه البووا فموود نحوووي يوودا بضووة ,غليظووة ومليئووة بووالعرق,
وقال مبتسما:
 أستاذ شاكر عبدالحميد ..أليس كذلك؟هززت رأسي مؤكدا وأجبت:
 إنني هو ..كيف يمكنني أن أخدمك؟ العفو يا أستاذ ..دعني في البداية أقدم إليك نفسي ..أنا محموودعبدالمقصود ..محام ووكيل أعمال بعوض رجوال األعموال المهموين
هنا وفي القاهرة.
قلت له وانا افسح له الطريق ليدخل ,وقد أدركت مقصده ..حتموا
قد أتي يبغي شراء البيت من أجل أحد عمالئه.
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 تشرفنا يا أستاذ محمود ..تفضل بالدخول.تقدمني وعيناه تلتهمان المكان ,وقال بصوته الغليظ:
 علمنا أنك ترغب في بيع هوذا البيوت العريوق ..أعلوم أنوك تشوعرباألسووى ألنووك تفكوور فووي بيعووه ..بيووت كهووذا ملوويء حتمووا بووالكثير موون
الذكريات العائلية ومن العسير أن يتركه المرء..أليس كذلك؟
كان هذا تدخال غير مقبول منه فقلت باقتضا :
 ال شأن للذكريات ببيعه ..إنني أبغي االنتفاع بثمنه وحسب.هووز رأسووه بووتفهم ,وعينوواة تتجوووالن بالحديقووة الواسووعة ,قبوول أن
يقول متساءال:
 أرى أن الحديقة واسعة للغاية ..البد أنها تتجاوز خمسة أفدنة. إنها عشرة أفدنه وليست خمسا..أطلق صفيرا طويال منبهرا ,وقال وهو يشير إليها:
 هووذا واضووح ..لكوون كمووا أرى فالحديقووة مهملووة للغايووة ..حتموواستحتاج للكثير من األموال كي تزدهر ثانية.
أعلووم أنووه يقووول هووذا ليووبخس موون ثمنهووا ..لووم أعقووب فمازلنووا فووي
البدايووة وهووو لووم يطوورح ثمن وا للبيووت بعوود ..لننتظوور حتووي يووأت وقووت
المساومة.
قال وهو يشير للبيت:
 البيت ضخما هوو األخر..إنوه مبنوي بالحجوارة كموا أرى ..ألويسكذلك؟
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 نعم ..لقد بناة أحد أجدادي منذ مأئتي عام أو أكثر قليال. آه ..إنووه قووديم بالفعوول ..موون حسوون حظووك ان وزارة اآلثووار لوومتلتفت إليه حتى اآلن ,لكن أخبرني بصدق ,أالتوجد به تشوققات أو
انهيارات؟
قلت بنفاذ صبر:
 إنه سليم تماما وسترى هذا بنفسك ..البيت قوي كاألهرام.وهز رأسه الضخم مرة أخرى ,وهو يتمتم:
 بالطبع ..بالطبع ..أنا ال أقصد احساءة ,إنني فقط أتساءل.وعاد لصمته ,وسرت خلفه حتى وصلنا لمودخل البيوت فتقدمتوه,
وقلت له بهدوء:
 معذرة يا أستاذ محمود ..لكنك لم تخبرني من هو موكلك الوذييرغب في شراء البيت؟
مسح جبهتة الممتلئة بالعرق ,وأجا وفمه ينفرج عن ابتسوامة
أظهرت أسنانه الصفراء:
 إنه عبدالفتاح بك العليموي ..ال أدري إن كنوت قود سومعت بوه أمال ..لكنك بالتأكيد قد سمعت بمجموعة العليمي للمنتجات الغذائية..
إنه صاحبها.
كنت أعرف عبدالفتاح هذا ,وقد سومعت مون قبول باألقاويول التوي
تناثرت حول فساده ..لم يكن هذا يهمني في شيء ..لذا قلت له:
 إنني إعرفه بالفعل ..لكنك لم تخبرني لماذا يريد شراء البيت؟108

توقووف لحظووة مفكوورا قبوول أن تنفوورج شووفتيه عوون ابتسووامة بوواردة
وقال:
 أعتقود أن سووؤالك هووذا ال يعلوم إجابتووه إال هووو ..ولوو كووان البيووتمن حظوه ووصولنا حتفواق موا حولوه ,يمكنوك أن تسوأله حينهوا عون
هذا بنفسك.
صومت شوواعرا بوبعض اححووراج مون إجابتووه الغامضوة ,ثووم فتحووت
با البيت له فدلفه بخطوات سريعة..
بدا منبهرا بكل شيء يراه وراح يتفقد ويفحص كل شيء بدقوة..
تحسووس السووجاد احيرانووي الفخووم بيووده ,وجووذ السووتائر الرماديووة
ليرى مدى قوتها ,وراح يطرق بيده الحوائط واألبووا الخشوبية..
ثم ذهبنا إلى المكتبة ,ففغر فاه منبهرا ,وقال بسرعة:
 يا إلهي ..ما كول هوذه الكتوب ..إننوي لوم أر مكتبوة مليئوة بالكتوبمثل هذه من قبل.
عقدت ذراعي أمام صدرى ,وقلت له بهدوء:
 لقوود كانووت عووائلتي دومووا موون عشوواق القووراءة ,ولقوود جمعوووا موواتحويه هذه المكتبة على مدار عقود طويلة ..إنها تحتوى كما ترى
على الكثير من الطبعات الفريودة النوادرة لوبعض الكتوب ..إن بعوض
المجلدات بها تساوي ثروة اآلن.
غمغم ,وهوو يتحسوس المجلودات الضوخمة والكتوب المكدسوة فوي
األرفف:
 أرى هذا ..لكن هل تنوي بيوع البيوت بالمكتبوة أم سووف تحوتفظبها.
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كانووت المكتبووة فخمووة ونووادرة كمووا ذكوورت لووه ..كمووا كانووت تحوووى
الكثير من ذكريات أبي وأجدادي ..ربما من أجول هوذا كنوت ألحوتفظ
بها من قبل ..لكنني اآلن وبعدما حودث لوي فوي هوذا البيوت ,لوم أعود
أرغب في االحتفاظ بشئ مما به ..فقلت له باقتضا :
 سوف أبيع البيت بكل مافيه.بدت السعادة في عينه وأسرع يقول:
 هذا قرار حكيم بالفعل ..إن هذه المكتبة ستزيد من سوعر البيوتحتما.
قالها ثم جلس على كرسي أمام المكتب الضوخم بوالحجرة وأكمول
وهو يتحسس المكتب الخشبي الفخم:
 دعنووي أك وون صووادقا معووك ..إن موووكلي يرغووب فووي هووذة البيووتليعيش به ..لقد أعجبوه موقعوه واتسواعه وعراقتوه ..إنوه يورى أنوه
ببعض االهتمام والتجديدات سيغدو المكان رائعا ..إنني أؤمن اآلن
أنه كان على صوا تماما في ظنه ..فالبيت فعال بحالة رائعة.
 أشكر حطرائك ..هذا ما كنت أخبر به .نهض بعدها وراح يدور في كل مكوان بالبيوت معاينوا ومتفحصوا,
ورحت أتبعه بصبر ,وفي النهايوة توقوف أموامي فوي الصوالة وقوال
مبتسما:
 أعتقوود أننووي رأيووت كوول شوويء فووي المكووان ..لكننووي لووم أر موودخاللذلك البرج الغريب في الخلف.
 -لألسف ليس له مدخل ما ..إنه للزينة فقط كما أعتقد.
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تطلع إلي بحيرة ثم قال:
 هذا غريب حقا ..كل هذا البورج الضوخم مون أجول الزينوة فقوط..ربما ..لكن هل يوجد بالمكان شيء ما آخر لم أره.
وتذكرت المقابر التي دفن بها أجدادي ..كانت فى الجزء الخلفوي
من الحديقة خلف البيت ,فقلت له:
 هنا شيء أخير ..فخلف البيت هنا بعض المقوابر التوي دفونبها أجدادي ..لقد رغبوا في أن يدفنوا في البيت فبنوا تلك المقابر.
بووودا االنزعووواج علوووى وجهوووه ,فغمغوووم بإحبووواط ,وهوووو اليصووودق
مايسمعه:
 هذا يغير األمر كثيرا ..لم أكن أعلم بهذا.ألحظت التراجع الذي بان على وجهه فقلت له بسرعة:
 أرى أنه ال مشوكلة فوي هوذا ..سووف أقووم بنقول رفوات أجوداديمنها إلى مقبورة اشوتريتها بمودافن القواهرة ..سووف يوتم هوذا حتموا
قبل أن أسلم البيت للمشتري لو تم البيع.
بان على وجهه التفكير والحيرة ,قبل أن يقول بحماس أقل:
 حسنا ..ربما كان هذا حال معقوال ..لكن هول يمكننوي رؤيوة تلوكالمقابر من فضلك؟
 بالطبع ..هذا من حقك.قلتها وقدته إليها ,حيوث توجود خلوف المنوزل فوي الجوزء الخلفوي
من الحديقة.
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كووان هنووا خمسووة شووواهد رخاميووة علووى صووفين ,ثالثوة بووالخلف
واثنان بالمقدمة كتب على كل منها اسوم جود مون أجودادي ..وبينموا
راح هو يتأملهم بإعجا كنت أفكر في أمر آخر..
لقد أوصى أبي بأن يتم دفنه هنا ..ولوال مرضوه وانتقالوه للعويش
معووي بالقوواهرة لوودفن هنووا بالفعوول ..لووم أكوون أشووعر اآلن بووأي رابووط
يربطني بالبيت وال بأجدادي ..لكني شوعرت بوبعض الحسورة ألننوي
لم أنفذ أي وصية ألبي ..فال دفنته بالبيت كما رغب ,وال عدت إليه
ألسكن به كما وعدته ,وال حتى احتفظت به ألبنائي..
وطووردت خووواطري حووين وجوودت المحووامي يقووول الهثوا ..وعرقووه
مازال يحتشد على جبهته:
 هوول أطمووع فووي أن تزودنووي بكووو موواء موون فضوولك ..إن موورضالسكر يجعلني في ظمأ دائم..
 بالطبع ..لحظه واحدة فقط.قلتها واتجهت للبيت ألجلب له الماء ,وعودت بعود دقيقتوين فقوط,
لكني لم أجده بوين الشوواهد كموا تركتوه ..بحثوت بعينوي فوي المكوان
فلم أعثر له على أثر ..ترى هل غادر المكوان وأنوا بوالمنزل؟ ..كوان
أمرا عجيبا..
هممت بمغوادرة المكوان ,لكنوي وقبول أن أفعول الحظوت شويئا موا..
جزء مون بدلوة رماديوة يبورز مون خلوف أحود قبوور الصوف الثواني..
اقتربت بحذر ألجد البدلة الرمادية التي كان ذلك المحوامي يرتوديها
وقميصووه بوول ومالبسووه الداخليووة كووذلك ملقوواة خلووف القبوور ..قلبووت
المالبس في يدي ..كانت سليمة تماما..

112

لماذا خلع مالبسوه كلهوا وتركهوا هكوذا؟ ..كوان هوذا السوؤال الوذي
حيرني ..بحثت عنه في كل مكان بالبيت والحديقوة فلوم أجوده ..هول
كان الرجل مجنونا ففعل هذا ..أم أن مكروها ما قد حدث له؟
توقفت أمام البيت ورحت أرمقه بشك وأنا أشوعر أن لوه يودا فيموا
حدث ..في النهاية صرخت فيه بحنق:
 ماذا فعلت بالرجل أيها البيت اللعين.وجاوبنى الصمت فحملت المالبس في يدي ودخلته واجما..
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كان أبي غاضبا ..هذا مابدا لي في البدايوة ..حاولوت أن أكلموه أو
أن أساله عن حاله ,لكنه أشاح بوجهه بعيدا عني ,وكأنما اليرغب
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في الحديث إلي ..هنا شعرت بالغضب ,فأشوحت بووجهي أنوا اآلخور
بعيدا عنه ,وصرخت فيه بكل قوتي:
 أنا لم أجرم في حقك كما تعتقد ..من حقي أن أحيوا الحيواة التويأراها مناسوبة لوي ,ال الحيواة التوي ترغبهوا أنوت ..إنوك مون تظلمنوي
بتعنتك هذا..
هنوا بودأ أبووي فوي الصووراخ ,وتعوالى نحيبوه ..رحووت أرمقوه بحيوورة
وإشفاق ,وهو ينحني حول نفسوه متكوموا علوى األرض فوي وضوع
جنيني ..رفع رأسه بعدها وراح يردد منتحبا:
 ارحمني وأعدني إلى أجدادي ..أالتورى أننوي أتعوذ  ..ارحمنوييا ولد.
أخووذ جسووده يووذو حينهووا ..راح يووذو كقالووب موون األيووس كووريم
يووذو فووي جوووف فوورن مشووتعل ..وراح يصوورخ ويووئن ,وأشووالؤه
تتفكك من بعضها البعض..
ودنوت منه ,وأنا ال أدري ماذا أفعول مون أجلوه ..وكيوف أمنوع موا
يحدث له ..هنا انودفعت رأسوه منفصولة عون جسوده وجلودها موازال
يذو ويتالشى ,لتلتصق بوجهي وهي تصرخ:
أنجدني أيها العاق..أنجدني وارحمني.وصرخت برعب ,فأفقت . .كان حلما آخر مون أحوالم البيوت التوي
ال تنتهي ..نظرت إلى الساعة فوجدتها الواحدة والنصف صوباحا..
مازلوت إذا فووي منتصووف الليوول ..نهضوت موون الفووراف ووقفووت أمووام
النافوذة ورحووت أرمووق الحديقووة الغارقوة فووي الظووالم بصوومت ..عوودت
أفكوور فووي المحووامي البوودين الووذي جوواء اليوووم قبوول أن يختفووي تارك وا
مالبسه كاملة ..هل أصابه مكروه ما ..وهل للبيت شأن فيموا حودث
له؟
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كووان عقلووي البوواطن يعلووم الحقيقووة التووي أتمنووى أن أكووون مخطئ وا
بشووأنها ..وخشوويت لوويال أن أق وع تح وت طائلووة القووانون بسووبب هووذا
المحامي ,لو جاء أحود إلوى هنوا وسوأل عنوه ,فقموت بوالتخلص مون
مالبسه كاملة ,وأحرقتها قبول أن أنثور رمادهوا فوي الهوواء لتنتهوي
تماما ..لو سأل عنه أحد فسأنكر أنني قد رأيته.
وبعد نصوف السواعة عوادت إلوي رغبتوي فوي النووم ثانيوه ,فعودت
للفراف ,ثم نمت.
هذا المرة كان هنا أجدادي جميعهم . .هذا جدي منصوور وذلوك
جدي بشتمر وهذا جدي عصمت ,والبود أن ذلوك الضوخم هوو جودي
طوسن ,وذا الشعر الطويل هو جدي كامل.
كووانوا يرمقوووننى بغضووب حقيقووي ..وكنووت أرتعوود أمووامهم خوف وا..
أشاروا بعدها جميعا إلى قبر أعلمه جيدا ..كان هذا هو القبور الوذي
اشتريته في مدافن القواهرة وكوان أبوي أول قاطنيوه ..وقوالوا سوويا
بصوت مخيف ارتجف له قلبي:
 أخرجه من هنا  ..هذا ليس مكانه ..قبره ينتظره بالبيت.شووعرت بجفوواف شووديد بحلقووي ,منعنووي موون الوورد علوويهم ,فقلووت
هامسا بصوت مخنوق تماما:
 لكنني قد دفنته هنا.وعادوا يتحدثون سويا بصوتهم الرهيب:
 إذا أخرجه من هنا  ..إنه يتألم هنا .أال ترى أيها الشقي؟!.وصرخت فيهم بعناد ,مغالبا خوفى:
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 لكنه ميت ,والموتى ال يتألمون.هنووا تحوور نحوووي جوودي منصووور ..اسووتطالت يووده التووي طالمووا
لطمتنوي حوين أخطوئ ..ولطمنوي علوى خودى ,قبول أن يقور وجهوه
مني ,ويقول بصوته الغليظ:
 وما أدرا أنه ال يتألم ياولد؟ ..هل دفنته بالبيت كما أمر ؟كنت أنتفض بين يديه خوفا وقلت باكيا:
 لم يكن هذا ممكنا..هنا عاد جدي إلى مكانه بين أجدادي ,وهتفوا مرة أخرى سويا:
 لقد خنت العهد ..أخرجه وأعده للبيت ,أو تدفن مكانه.سقطت على األرض إعياء ..وقلت لهم:
 لكنني ال أعرف كيف أفعلها..هنا قالوا لي وهم يشيرون للقبر:
 اتبعنا وسنريك.ابووتلعهم الظووالم وتبعووتهم برعووب ..سوورت خلفهووم مطوواطئ الوورأس
حتووى صوورنا أمووام قبوور أبووي ..نظوورت إلوويهم بحيوورة ,فلطمنووى أحوودهم
وقال لي آمرا:
 احفر هاهنا ياولد وأخرج أبا ..لم يكن هنوا موا أحفور بوه فرحوت أحفور بيودي العواريتين ..رحوت
أحفر بجنون ,ومن حين آلخور كوان أحودهم يضوربني ليحثنوى علوى
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احسووووراع ..كنووووت أبكووووي وقوووود تسوووولخت يووووداي وأدميووووت آصووووابعي
وأظفاري ,لكنني ظللوت أحفور بوال توقوف ..فوي النهايوة ظهور جسود
أبي في كفنه بين الثرى ..فصرخوا بي من خلفي:
 أسرع يا ولد ..أخرجه من هنا ..إنه يتألم ..هيا أخرجه!!.وأزلت عن جسده الترا حتى ظهور جثمانوه كوامال ..هنوا توقفوت
وال أدري ماذا علي أن أفعول بعودها ..ولطمنوي جودي منصوور مورة
جديدة وصرخ في:
 لماذا توقفت ياولد ..هيا احمله واتبعنا..حملته بخوف على كتفي ..لم يكن أبوي ثقويال ,لكننوي كنوت أتورنح
فزعا مما يدور حولي ..فهذه المرة لم يكونوا بمفردهم ..كان هنا
خلق كثير ..ولوم يكون أيهوم حيوا ..كوانوا حميعوا أمواتوا ..كنوت أدر
هذا من وجوههم المشوهة وأطرافهم المتآكلة ..كنت أعلم هذا من
عيونهم المتوهجة المشتعلة التي ترمقني بثبات.
كووانوا يرتلووون أغنيووة وحشووية أثووارت فزعووي وهلعووي ..وظللووت
أتبع أجدادي بفزع ,ورحت أخترق الضبا الكثيف الذي كنا نسوير
فيه ..في النهاية عدنا للبيت القديم..
حينهووا التفوووا جميع وا حووول قبووور أجوودادي ,وأشووار جوودي األكبوور
طوسن بك األرنؤوطي بيده نحو قبر سوادس لوم يكون موجوودا مون
قبل ,وقال بصوت عميق:
 هذا مكانه ..لقد عاد لبيته..ضعه هاهنا ياولد.هنووا شووق صووفوف الموووتى مووارد عمووالق أسووودا ,ع واري الجسوود
تماما ..اتجه نحوى وبال كالم حمل عني أبي ,واتجه بوه إلوى القبور
الجديد ..ظلوت عينواي معلقوة بوه ,وهوو يوواري جسود أبوي التورا ,
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والتراتيوول الوحشووية التووي ترددهووا األفووواة الميتووة لحشوود الموووتى
تتعالى ثانية من حولي..
انتهووى العمووالق األسووود ,ثووم التفووت إلووي ورمقنووي بعيووون واسووعة
مخيفة ..وفوجئت بهم حينها جميعا ينظرون إلي ..توقفت أغنيوتهم
المخيفة وأغرقنا الصمت ..وجدتهم بعدها يرددون معوا فوي صووت
واحد مرعب ,وهم يشيرون نحوي:
 أنت التالي ..أنت التالي ..أنت التالي.واتجه العمالق نحوي حينهوا بحركوات آليوة ,كانموا ينفوذ أمورا موا
اعتاد على طاعته ,فتراجعوت أماموه للخلوف ..وحانوت منوي التفاتوة
إلى المقابر فوجدت قبرا جديدا سابعا قود أضويف للمقوابر ,البود أنوه
كان من أجلي..
تضاعف الفزع في نفسي ,فرحت أجري وأصرخ محاوال الهر
مونهم جميعوا ,وراحوووا مووع العمووالق األسووود يالحقووونني ,وقبوول أن
يقوووبض علوووي ذلوووك العموووالق أفلتوووت مووون فموووى صووورخة حقيقيوووة
فاستيقظت على فراشي الهثا مرة أخرى..
كووابوس جديوود أخوور ..لكنووي شووعرت بووألم مريووع فووي كفووي يوودي
وأطووراف أنوواملي . .رفعتهمووا أمووام عينووي ألرى األصووابع الداميووة
والجلوود المتسوولخ ..هكووذا كانتوا فووي الحلووم ..وانتفضووت موون الفووراف
بفزع ,وأضأت المصوباح الكهربوائي ,ونظورت إلوى يودي الوداميتين
بحيرة وذهول ..نظرت إلى مالبسي فوجدتها معفرة بالترا ..
هووذة الموورة لووم أكوون أحلووم ..وجودت نفسووي أهوورول مغووادرا البيووت,
ودون أن أبالي بالظالم ,اتجهت إلى مقابر أجدادي ..كان هنا قبر
جديوود قوود أضوويف إليهووا ..أحصوويتهم برعووب ألتأكوود فكووانوا سووتة..
اقتربوووت بنظوووري مووون القبووور الجديووود وعلوووى ضووووء القمووور الفضوووي
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الشوواحب قوورأت الشوواهد الرخووامي الحووديث ..كووان عليووه اسووم أبووي
وتاريخ موته..
هذة المرة كنوت أشوعر بوالفزع فرحوت أنوتفض ,واعتورى جسودي
برد شديد..
تحركت مرتعشا إلى البيت ثانية ..ولتجهت مباشرة إلى فراشي..
كنت أرتعد ..وكنت أهذي ..لقد جننت فعال ..ليس هنا تفسير آخور
لما يحدث معي ..لقد جننت.
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21
أحلم آخور مايحودث لوي اآلن ثانيوة ,أم واقوع شورير مريور يهويمن
على قدري والفكا منه..
لقد تحولت حياتي في هذا البيت إلى كابوس متصل ال أفيوق منوه
إال ألعووود إليووه ثانيووة ,أو ربمووا ألقوواني هووذا البيووت اللعووين فووي تيووه
زمنووي ألغوورق فيووه دون أموول فووي الخووالص منووه ..إنهووا لعنووة البيووت
التي صارت تالزمني..
وجدت نفسي أستيقظ مرة أخرى وأنا شوخص آخور ..هوذة المورة
صرت طفال صغيرا اليتجاوز العاشرة.
تجذبنى تلك الخادموة السووداء مون ذراعوي الضوئيل ,بكوف غلويظ
أسود مخضب باطنه بالحناء نحوو الحموام ألسوتحم ..ال أدري لمواذا
أستسوولم ليووديها وال أقوواوم ,لكوون النعوواس مووازال يووداعب أجفوواني,
فأسير خلفها مترنحا.
 أفووق يووا سوويدي عصوومت ..يجووب أن تسووتحم قبوول احفطار..هكووذاأمرني جد .
ومن عصومت هوذا؟ ..كوان الجووا سوهال ..ال بود أنوه جود جودي..
هذا يعني أنني أعيش ثانية حياة أخرى ألحد أجدادي..
هذا البيت يعلم جيدا كيف يدفعني للجنون..
في البداية شككت أنني البد أن أكوون فوي حلوم آخور ..لكون الميواة
البوواردة التووي تسووقط علووى جسوودي حقيقيووة بالشووك ,بصووورة تطوورد
األحالم والكوابيس وتوقظ الموتى اعتراضا ..ويلسوع المواء البوارد
جسدي الدافئ ,فأصرخ محتجا:
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 الماء بارد للغاية يا حمقاء ..لماذا ال تدفئينه.لكنها تستمر في صب الماء فوقي بال توقف ,وهي تجيبني:
 أنت تعلم أنها أوامر سويدي طوسون ..إنوه يقوول إنوك قود صورترجووال وأن عليووك أن تحيووا وتتصوورف كمووا يفعوول الرجووال ..إن الموواء
الوودافئ للنسوواء فقووط ..لكوون الرجوول الحقيقووي يجووب عليووه أن يووتعلم
الجلد.
أي رجل هذا الذي تظنه هي أو جدي القاسي ..انظر إلوى جسودي
العاري وطولي ..بالتأكيود صواحب هوذا الجسود لوم يتجواوز العاشورة
من عمره بعد ..البد أن جدي األكبر طوسن هذا كان معتوها ليورى
أنني صرت رجال ,ألنني قد بلغت العاشرة من عمري.
كان عذابا حقيقيوا اسوتمر لودقائق حتوى انتهوت الخادموة السووداء
من غسلي ..ال أدري لماذا لم أشعر بالخجل حينها من أن تحممنوي
امرأة غريبة عني ..ربما ألنني لم أكن أحمل جسدي الذي أعرفه..
إنه في النهاية جسد ضئيل لطفل صغير.
ألبستني مالبسوي وطيبتوي بعطور زيتوي ذكوي الرائحوة ,ثوم طلبوت
منووي أن أهووبط إلووى األسووفل بسوورعة ..اقتربووت موون الوودرج فسوومعت
الضجة الصواخبة لرجول يصورخ ويزعوق ,ويجواو زعيقوه مريعوة
ألنثى تتألم وتستغيث..
شووعرت باالضووطرا فهبطووت بضووع درجووات أخوورى موون الوودرج
الخشبي كي أتيح لنفسوى رؤيوة أفضول ..رأيوت أموامي رجوال ضوخم
الجثة للغاية ,ذو لحية كثوة ,يرتودي جلبابوا فضفاضوا ,وبيوده سووط
أسوود طويوول راح ينهووال بووه علووى فتواة سوووداء ,صووغيرة فووي السوون
كتلك التي حممتني منذ قليل..
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كان يصرخ فيهوا بقسووة ,وهوي تصورخ ألموا مسوترحمة إيواه بوال
رجاء:
 الرحمة ياسيدي ..بحق هللا ارحمنوي ..لقود أخطوأت ولون أفعلهواثانية.
هنووا ينهووال السوووط علووى جسوودها موورة أخوورى ,دون أن يرحمهووا
الرجل ,وهو يقول بقسوة:
 مثلووك تسووتحق أن يأكوول لحمهووا الكووال  ..الرحمووة ليسووت لموونتخون البيت!.
يفرقع السوط في الهواء قبل أن يالقي جسدها الضوئيل ,فيصودر
فرقعة رفيعة مفزعة ,ويتعالى صرخاتها ..وأشوعر حينهوا بالغثيوان
والرعوووب ..يضوووربها ثانيوووة بالسووووط فتتكووورر الطرقعوووات المخيفوووة
فأنتفض فزعا ..كان هنا جمع مون النسواء والرجوال يشوهدون موا
يحدث ,دون أن يجسر أحد منهم على التدخل ..لم أحتمول أن أشوهد
هذا الهول ووجدت نفسي أصرخ بفزع:
 اتركها أيها الوحش ..اتركها وارحمها.يتوقووف حينهووا السوووط المنحوودر نحووو الفتوواة فووي الهووواء دون أن
يكمل طريقه ..تنحوبس أنفواس الجميوع ,والورؤس جميعهوا تشورئب
نحوى ..حتى الفتاة المضروبة كفت هوي األخورى عون الصورخات,
وحبست أنفاسها ترقبا وذهوال..
أرى العينووين القاسوويتين للرجوول مصوووبتين نحووو عينووي بثبووات,
وحاجبان كثان منعقدان بشدة وغضب ..أحاول أن أبعود عينوي عون
العينووين المخيفتووين المحوودقتين بووي دون أن أفلووح ..أشووعر بالوودوار
والفزع وكأنما تصيبني تلكما العينان بلهيب خفي يدميني..
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هنوووا يوووتكلم الرجووول الضوووخم بصووووته األجوووش المخيوووف باسوووتنكار
ودهشة:
 ماذا قلت ياولد ..أنعتني بالوحش ..هل قلت هذا؟تحتووبس الكلمووات فووي حلقووى رافضووة فووي فووزع أن تغووادره ..ألمووح
السوووط الملتصووق بيووده الضووخمة ,وأتخيوول الضووربات القادمووة نحووو
جسوودي النحيوول فووأرتجف ,ويكموول جوودي صوورخاتة الغاضووبة ,وهووو
يتقدم نحوي:
 تكلووم ياولوود ..أنعووت جوود بووالوحش موون أجوول جاريووة تسوورق..أخبرني لماذا فعلت؟
أتلعووثم ويتواثووب قلبووي فزع وا ,وتتوووتر مثووانتي راغبووة فووي إفووراع
مابهووا رعبووا ,وأنووا ألحووظ الشووحو المخيووف الموورأة علووى أقصووى
يمينه ,أخذت تنتحب في صمت:
 أنا ..أنا لم أقصد ..أنا.. تعال هنا..يتووردد صوودى دعوتووه لووي للهبوووط فووي جنبووات البيووت ,كأنمووا كووان
البيت من ناداني ..أتمنى أن أثب الدرج ألعلى مبتعودا عنوه ,لكننوي
موووع ذلوووك أجووودني أهوووبط الووودرج بوووبطء محووواوال أال أتعثووور ,وجووودي
ينتظرنووى بووال تعج ول دون أن يبعوود عيني وه عنووي ,حتووى تمنيووت لووو
ابتلعتنووي األرض فووي تلووك اللحظووة ..وتعووود الفتوواة فووي تلووك اللحظووة
للتووأوه ثانيووة بصوووت مكتوووم ,كأنمووا تخشووى أن ينتبووه إليهووا ,فيعووود
ثانية لضربها..
أقف علوى بعود أمتوار منوه مطرقوا ألسوفل ..لكنوه اليتركنوي هكوذا,
ويهتف بصوته الغليظ الرهيب:
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 اقتر أكثر ياولد ..اقتر مني.أعاود االقترا حتى أصبح قبالته تماما ..يرفوع وجهوي المطورق
ألسفل ,بأنامل غليظوة قاسوية وضوخمة نحوو وجهوه ,ويمود السووط
الذي يمسكه نحوى داعيا إياي ألن أمسكه ,قائال:
 يوما ما ستكون سيد البيت ..وسيد البيت البد أن يكوون حازمواصارما ..هذة الجارية سرقتني وخانت البيت الذي يأويها والبد أن
تعاقب ..أالترى هذا؟
ال أرد عليووه والكلمووات تهوور موون رأسووي ,فيتعووالى صوووته قووائال
بغضب:
 أجبني ياولد ..أليس جزاؤها أن تعاقب ..أمسك السوط وتكلم.ألووتقط السوووط بيوود توورتعش وأهووز رأسووي برعووب مؤيوودا ماقالووه,
ومجاهدا دموعي أال تنسال على خدي ..فيصيح بي بظفر:
 إذا اضربها كي تعلم خطأها..أشووعر بثقوول السوووط فووي يوودي ,وال أقوودر أن أفعوول ..فيصوورخ فووي
وجهي:
 اضربها ياولد كي تعلم كم أخطأت.هنا أقول ودموعي تبدأ في االنحدار:
 ال أستطيع..يرى دموعي فيشتاط غضبا ..ويتحول مرة أخرى لوحش ثائر:
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 أتبكى يا ولد ..ألم أخبر أن البكاء للنساء فقط . .ستعاقب أنتاآلخر لهذا ..هيا أتبعنى للبرج.
يقولهووا ويجوور الفتوواة موون شووعرها نحووو موودخل البوورج ,فتصوورخ
مجووددا ملتاعووة ..أرى الفووزع علووى العيووون المحدقووة بنووا وموون بعيوود
أسوومع همهمووة خافتووة حتم وا لووم تصوول ألذن جوودي ":لوويس البوورج..
ارحمها باهلل عليك".
وأحس بالفزع من ذكر البرج ..ال أذكر أن البيت كان يحوي بابا
للبرج ..هل كان موجودا من قبل وتم إخفاؤه بصورة ما؟
أتبعه إلى با خشبي صغير بجوار المدفأة الحجرية ..لوم أر هوذا
البا من قبل وال أعلم بوجووده..أرى درجوات سولم حجوري ترتفوع
ألعلى مغمورة بالظالم ..ويجذ جدي الجاريوة الملتاعوة مون يودها
بووال رحمووة ,ويووأمرني أن أتبعووه ..أصووعد الوودرج المظلووم وأحوواول أال
أتعثر في الظالم ..فى النهاية أصل إلى قمة البرج ..وأضاء المكان
ضوووء قرمووزي عجيووب موون مكووان مجهووول فووور دخولنووا ..ورأيووت
الغرفة التي تعلو البرج ,مربعوة وفسويحة بصوورة لوم أتخيلهوا ..لوم
يكن بها أي أثاث..
وكان هنا ذلوك التمثوال الحجوري البشوع الوذي يتوسوط المكوان..
ويضع جدي الجارية أمام التمثال ,ويقول بصوت متضرع:
 قسمتك ياموالي فيما أملك!.تفقد الفتاة وعيها رعبا ,وأنا أستعد كي ألحق بهوا هلعوا ..يطورق
الرجل رأسه بخشوع أمام التمثال ويصمت بترقب..
فجوووأة تسوووتدير رأس التمثوووال المخيفوووة نحووووه ..ويرتفوووع صووووت
مخيوووف ال أدري إن كوووان التمثوووال مووون يصووودره أم أنهوووا الجووودران
نفسها:
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 أوفيت العهد أيها البشري ,فلك منا الحماية واألمان.ينبعث بعدها في المكوان ضوبا رموادي مون مكوان خفوي ال أدري
مصدره ..وتتعالى أصوات غامضة وزمجرات وحشية ..وكان آخر
ما رأيته عمالقا أسود برز من بوين الضوبا وانحنوى نحوو الفتواة..
بعدها لم أستطع أن أظل صامدا بوعيي أكثر من هذا ففقدته.
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جلست على فراشي الهثا وعرق غزير يتصبب من جسدي كله..
ورحت أستعيد ما رأيته في حلمي األخير ..البرج الغريب والتمثوال
المخيوووف والعموووالق األسوووود ..أغموووض عينيوووي وأعبوووئ صووودري
بووالهواء محوواوال أن أسووتعيد رباطووة جأشووي ,ثووم أفووتح عينووي ثانيووة
ألجد أبي جالسا على حافة الفراف بجواري يرمقني بوجه جامود..
واحبس أنفاسي الذاهلة ثانية ,وأنا ال أدري إن كنوت مازلوت أسوير
حلمي أم أن ما أراه حقيقة أم أنني أتوهم هذا وقد فقدت عقلي..
أسمعه يقول لي دون أن تنفرج شفتاه:
 لقووود اقتربوووت وعلموووت ..ابحوووث عووون بوووا البووورج وهنوووا تجوووداحجابات..
أرمقه بذعر ,وأنا ال أعي كيف يتحدث دون أن يفتح فموه ..لكنوه
يستمر في حديثه ,ويكمل:
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 جوودد الميثوواق يووا بنووي وأطووع البيووت يرعووا  ..جوودد الميثوواق وإالفالويل لك..
ويبتسووم هووذة الموورة ..وأرى فمووه وقوود تبوودل إلووى ثقووب أسووود أخووذ
يتسع ليمأل وجهه كله ,ثم يكمل اتساعه ليبتلع كل ماحولوه ويتجوه
نحوي ,كأنما يريد أن يبتلعني أنا اآلخر ..أقفز مون الفوراف مبتعودا
وأصرخ هلعا ,فأسقط على األرض وتصدم رأسي بها..
وأستيقظ مرة أخرى..
حلم آخر بداخل الحلم األول ..لقد سئمت كل هوذا العبوث ..أال يمول
هذا البيت مني؟
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اسووتيقظت فووي الصووباح دون أحووالم أخوورى ..نظوورت إلووى السوواعة
العتيقووة بجووواري ..كانووت العاشوورة صووباحا ..كنووت أشووعر بمطووارق
خفية تضر رأسي بإصورار محيلوة الصوداع إلوى محنوة التنتهوي..
من سوء حظوي أننوي لوم أجلوب أي مسوكنات لأللوم ..لوذا فكورت فوي
بعض القهوة..
اتجهوووت نحوووو المطوووبخ ألجووود كوبوووا مووون القهووووة السووواخنة علوووى
المنضدة بانتظاري ..لم أشعر هذة المرة بالدهشة ..التقطت الكوو
ببسوواطة ثووم جلسووت علووى أحوود مقاعوود المنضوودة وبوودأت فووي تناولووه
ببطء ..ورحت أستعيد بذاكرتي كول موا موررت بوه فوي هوذا البيوت..
قفووز إلوووى مخيلتوووي ذلوووك التمثوووال الغريوووب الوووذي رأيتوووه فوووي حلموووي
األخيوور ..كووان مخيفووا عجيبووا ..الغريووب أننووي لووم أع تفاصوويل ذلووك
الثمثووال ولووو طلوب منووي أن أصووفه لمووا اسووتطعت ,فقووط كووان مخيف وا
كأقصى ما أتخيل..
ماهذا التمثال بالضبظ ومن جلبه ,ولماذا كان بالبرج؟
تذكرت العموالق األسوود ..لقود رأيتوه ثانيوة ..كانوت المورة األولوى
حين دفنت أبي ..والمرة الثانية كانت بواألمس حوين الوتقط الجاريوة
السوووداء موون جوودي األكبوور ..مووا حكايتووه هووو اآلخوور وموون يكووون؟..
وثب خاطر مفوزع إلوى قلبوي فارتجفوت ..أيكوون مواردا أو عفريتوا..
يقولون إنهم يكونون في األحالم هكذا ..أيعنوي هوذا أننوي قود أكوون
ممسوسا؟
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ارتجفت من هول الفكرة ,واستعذت باهلل من الشيطان الرجيم..
تذكرت حلمي الثاني ..حين رأيت أبوي وهوو يخبرنوي أن الجووا
بالبرج ..لم أعلم من قبول أن البيوت يحووي بابوا للبورج ..لكننوي فوي
الحلم رأيت بابا خشوبيا صوغيرا يجواور المودفأة ويوؤدي للبورج ..لوم
تحووو الموودفأة موون قبوول أبواب وا بجوارهووا ..أك وان هنووا بووا موون قبوول
بجدارها وتم إخفاؤه بعد ذلك لسبب ما؟ ..ربما كان هذا ماحدث.
أنهيت قهوتي شواعرا بوبعض االنتعواف ,وبودأت نوبوات الصوداع
المخيفة تنحسر شيئا فشيئا عن عقلي.
واتجت مباشورة للمودفأة ..كوان بجوارهوا جوداران مون الحجوارة..
تحسست بيدي الجدارين دون أن أجد ما يريوب فيهموا ..ربموا كنوت
واهما ..لكن هاتفوا بوداخلي أشوعرني أن هنوا بابوا بالفعول ..طرقوت
بيوودي علووى الجوودار الووذي رأيووت البووا فيووه بووالحلم ..كووان الجوودار
مصوومتا ..جربووت الناحيووة األخوورى وموورة أخوورى شووعرت بالجوودار
المصمت ..توقفت في النهاية أمام المدفأة ,مفكورا فيموا عسواي أن
أفعله بعد ذلك..
فكوورت للحظووة أن أتجاهوول األموور برمتووه ,وأال أواصوول بحثووي عوون
هووذا البووا المزعوووم ..لكوون عقلووي كووان مصوومما علووى استكشوواف
األمر ,وذلك التمثال المخيف والعمالق األسود اليفارقان مخيلتي..
تذكرت أن هنا مطرقة كبيرة وإزميال في الحديقة فوذهبت إليهوا
لجلبهما وعدت ..توقفت للحظات بعدها أمام الجدار مفكورا إن كوان
يجووب علووي أن أكموول مووا أنتويووه ,معرضوا هوذا الجوودار للتشوووه ممووا
سيؤثر بالتأكيد علوى ثمون البيوت حوين بيعوه ..لكنوي تجاهلوت األمور
وبدأت في طرق الجدار باحزميل والمطرقة..
بعد نصف الساعة كنت قد نجحت في إزاحة بعوض األحجوار عون
الجدار ..توقفت للحظة ألستريح ,ريثما ينوزاح الغبوار الوذي انتشور
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حوول المكوان ..وبعود دقيقوة رأيوت البوا  ..كوان جوزء منوه قود ظهور
جليا بعد أن انزاح الغبار..
شووعرت بالحموواس فعوودت حزاحووة األحجووار ثانيووة ..وبعوود نصووف
سوواعة أخوورى كووان البووا أمووامي كووامال ,وقوود أزلووت تمامووا األحجووار
التي كانت تخفيه ,وتركتها متراكمة بجواره..
رحت أرمق البا متسائال بدهشة ,لماذا تم إخفواؤه بهوذا الجودار
ومن قام بفعل هذا؟ ..رحت أعتصر ذهني إن كنت قد عاصرت وأنا
صغير هذا البا أم ال ..لقد كان هوذا الجودار الحجوري موجوودا فوي
كوول وقووت منووذ صوورت أعووي مايوودور حووولي بالبيووت ..لكننووي لمحووت
قوائم حديدة أسفل الجدار ففهمت اللعبة ..كوان هوذا الجودار يتحور
بطريقوووة ميكانيكوووة ..وحتموووا كانوووت هنوووا وسووويلة موووا أجلهوووا اآلن
لتحريكه والوصول لبا البرج دون تحطيم الجدار ..لم أعور األمور
كثيرا من االهتمام ورحت أفكر فيما سأفعله بعد ذلك
دفعوووت البوووا الخشوووبي ,فقووواوم للحظوووة ,قبووول أن ينوووزاح للوووداخل
مصدرا صريرا صاخبا..
تطلعووت لمووا خلفووه فلووم أر إال الظووالم ..البوود أن الوودرجات الحجريووة
الصاعدة ألعلى البورج تختفوي خلوف هوذا الظوالم ..توذكرت ماحودث
لي مع جدي حين ارتقى هذا البورج وانتوابني شوعور غوامض أننوي
سأجد التمثال الغريب باألعلى..
لكوون ,وقبوول أن أصووعد يجووب أجوود مصووباحا مووا ..ذهبووت للمطووبخ
وأحضوورت منووه مصووباحا زيتيووا وعوودت للبووا ثانيووة ,وبتووردد قليوول
دلفته ..بالفعل كانت هنا الودرجات الحجريوة الملتويوة التوي شوقت
طريقها نحو قمة البرج..
كنووت أخشووى الخفووافيش وخفووت أن أصووادف بعضووهم ,لكوون موون
حسوون حظووي أن هووذا لووم يحوودث ..كووان المكووان نظيفووا وإن ميزتووه
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رائحة عطنة بعض الشيء ..انتهت الدرجات الحجرية إلى الحجرة
الواسعة التي رأيتها في حلمي..
كانووت مظلمووة لكنهووا أضوواءت فجووأة كالسووحر ح وين مسووت قوودماي
أرضيتها الخشبية ,بذلك الضووء القرموزي الغريوب ..بحثوت بعينوي
بسرعة عن مصدر ما لهذا الضووء فلوم تعثور عينواي علوى شويء..
كووان الضوووء يووأتي موون كوول مكووان ويووذو فووي كوول مكووان ..بوودا أن
مصدره ذرات الهواء نفسها..
هنووا انتبهووت إلووى التمثووال الحجووري الغووامض ..بوودا فووي المنتصووف
ساكنا سوكونا منوذرا ..بودأ قلبوي فوي التقوافز توجسوا وقلقوا ,وبودأت
أنفاسووي تضوويق ..اتجهووت إليووه بخطوووات مرتجفووة ,وأنووا أتوقووع أن
يتحر رأسه في أي لحظة ناحيتي كما حدث فوي الحلوم ..لكنوه ظول
كما هو ولم يتحر ..
كووان مخيف وا بحووق ..وجووه عجيووب بقوورنين علووى جووانبي الوورأس,
وعيوووون طوليوووة كعيوووون الزواحوووف منحوتوووة ببراعوووة وفوووم غلووويظ
الشفتين ..ثمثوال بشوع اليختلوف كثيورا عون التماثيول الوثنيوة ,التوي
تراهوا فوي األحووراف احفريقيوة عنوود القبائول الهجميووة ..بودا التمثووال
حقيقي وا تمامووا ووجوودت صووعوبة فووي أن أتخيوول أنووه منحوووت ..كووان
سووطحه أملووس تمامووا بووال خوودف واحوود ..وكانووت يوودا التمثووال التووي
تلتصق بجسده تنتهي بمخالب سوداء طويلة..
كان التمثال مخيفا ,وإن وشى ببراعة متناهية في نحتة ..ما سر
هذا التمثال ولماذا احتفظ به أجدادي هاهنا في البرج؟!
شعرت أن احجابة مخيفة وقد ال أحبها ,أو أرغب فوي معرفتهوا..
هل كوان أجوداي وثنيوين يعبودون هوذا التمثوال ..كانوت فكورة حمقواء
بالفعل وأنا أتذكر أبي القارئ الدائم للقرآن وجدي من قبلوه ..ربموا
كانوووت القسووووة مووون سووومات عوووائلتي وأبوووي مووونهم ,إال أن احلحووواد
والوثنية ليسا من تراثنا بالتأكيد..
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دارت عينوواي بالمكووان ثانيووة ..كووان المكووان فسوويحا ,خاليووا موون
األثووواث وبووودت جدرانوووه مصووومتة بالنوافوووذ أو فتحوووات ..وفوووي أحووود
األركوووان رأيوووت ذلوووك الصوووندوق الخشوووبي ..بووودا غريبوووا ومملووووءا
باألسوورار ..كووان صووغيرا ,وكووان مزخرف وا بنمنووات منحوتووة بجوودارة
ذات أشكال غامضوة أشوبه بالطالسوم ..اتجهوت إليوه وأمسوكته بوين
يدي متأمال ,ثم وضعته أرضوا ثانيوة ,وجلسوت إلوى جوواره قبول أن
أفتحووه ..كووان يمتلووئ بووأوراق كثيوورة صووفراء ومكتوبووة بخووط اليوود..
أخرجوت جوزءا منهووا ثوم قوورأت المودون علوى الورقووة األولوى ..كووان
مكتوبا عليها "طوسن بك األرنؤؤطي"
كان هذا جدي األول كما أعلم فأنا من عائلة األرنؤؤطي ..ومرت
عينوواى بسوورعة علووى الورقووات الصووفراء الكثيوورة ..كانووت مووذكرات
كتبها أجدادي ..وجدت نفسي أجلس القرفصاء ,وأبدأ فوي قراءتهوا
متسائال هل تفسر لي األمر! ..لنرى..
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كتب "طوسن بك األرنؤؤط ي"
لم يسوترح أي منوا نحون المماليوك فوي يووم مون األيوام ,إلوى ذلوك
األلباني الماكر الذي جاء إلى مصر على رأس فرقة ألبانية مؤلفوة
موون ثالثمائووة فووارس ,لمحاربووة الفرنجووة الفرنسوويس ,وذلووك عووام
 ,1801ولوووم يووور أحووود منوووا دورا بطوليوووا قوووام بوووه فوووي محاربوووة
الفرنسيس لودحرهم وإجالئهوم عون مصور ..فونحن المماليوك بقيوادة
موووراد بوووك ومووون بعوووده األلفوووي بوووك وبمسووواعدة احنجليوووز واألهوووالى
الشرفاء قمنا باألمر كله ..حاربنا ببسالة ,واصطدمنا بهم عشورات
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الموورات ,فشووتتنا جمعهووم ,ولووم يكوون أمووام الفرنجووة إال الخووروج موون
مصر هاربين من بأسنا ,مولين األدبار..
وانتظرنا أن يعود ذلك الشوا الوذي لوم يسوترح أحود منوا لوه مورة
أخرى إلى بالده ,إال أنه استمر وفرقتوه فوي مصور بحجوة مسواعدة
الووووالي العثمووواني فوووي إعوووادة السووويطرة العثمانيوووة علوووى مصووور,
ومحاربتنا نحن المماليوك أصوحا البلود األصوليين ,والوذين تحملنوا
العبء األكبر في الزود عنها لقرون عديدة ,وبدال من أن ترد إلينوا
ثانيووة فؤجئنووا بووه فووي عووام  1805وبمعاونووة األهووالي والزعموواء
المصريين الذين نجح في خداعهم ومكر بهم ,أن يصير واليا على
مصر..
لم يرضنا هذا األمر وحاربناه بقيادة األلفي بك ..لكنه كان داهيوة
بحوق واسوتطاع تثبيوت نفسوه فوي حكوم مصور ,وخاصوة حوين فشول
احنجليز في احتالل مصر بقيادة فريزر األرعن..
ليته نجح في دحره حينها لنستريح من شره لألبد!.
استمررنا في القيام بحمالتنا المنتظمة ضدة متخذين من الصعيد
قاعدة لنا ..أبلينا بالء حسنا وكبدناه خسائر كبيرة ,لكون شويئا مموا
فعلنوواه لووم يوونجح فووي القضوواء علووى حكمووه تمامووا وإن كوواد هووذا أن
يحدث في إحدى المرات..
فووي النهايووة بوودا األموور أنووه ال أحوود منووا بقووادر علووى إزاحووة اآلخوور
تماما ولألبد ,فأرسل إلينا برغبتوه فوي صونع هدنوة بيننوا وتصوالح,
على أن نكون تحت حكمه وأن نصير قادة جيوشه وحرسه..
كووان الرجوول داهيووة ,وموون دواعووي األسووف أن الكثيوور منووا ملوووا
الحوور ومووالوا للتوورف واألموووال التووي اسووتمالهم بهووا ذلووك اللئوويم,
فوافقوا علوى الهدنوة ,وبقوى القليول مون الحكمواء بالصوعيد ,وظلووا
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متوجسين من الوالي األلباني ,متووقعين الغودر منوه ,مثول إبوراهيم
بك الكبير وعثمان بك حسن ورجالهم..
لكني كنت مون الحمقوى الوذين لبووا دعوتوه وقود نودمت علوى ذلوك
فيما بعد..
وفي األول من مارس لعوام  1811الموافوق السوادس مون صوفر
لعام  1226لتقويمنا الهجري ,دعانا الوالي محمد علي مع جميوع
المماليك إلى القلعة ,مدعيا أنه يقيم حفال لتوديع الجيش المصوري
الخارج لمحاربة الوهابين بأمر من البا العالي..
توجس البعض من الدعوة وظنوا بها السوء ,وصدقت األكثريوة
أن الدعوة ليست من قبيل الخداع ..وكنت من المتأخرين الوذين لوم
يلبوا الدعوة..
وفي المساء وصلت األنباء إلى أنحاء المحروسة بموا جورى فوي
القلعة من أعمال خسيسة ,وبما سال من دماء نفيسة ,وما قام بوه
ذلووك المخووادع موون مذبحووة حقيوورة بحووق المماليووك جميعووا ..قالووت
األخبار المشئومة أن جميع المماليك قود لقووا مصورعهم فوي وقوت
قليل ,بعد أن غدر بهم الوالي فصب عليهم نار حراسوه ,ومون نجوا
من نار بنادقهم مات بسيوفهم..
بووالطبع علمنووا بعوود ذلووك بنجوواة أمووين بووك صووديقي الووذي نجووح فووي
القفوز موون فوووق سووور القلعووة بجووواده ,قبوول أن يوونجح بووالفرار عبوور
الصحراء نحو بالد الشام..ونجوت أنا اآلخر..
لم يكن هنا من وقت أمامي وقد علموت أن األمور لوم ينتوه بعود..
فالوالي الغادر حتما سوف يهبط بجنوده لمسواكن هوؤالء المماليوك
للقضاء على من بقى منهم ..كان حدسي سليما للغاية ,فطوال أيام
ثالثة سادت الفوضى في كل مكوان ,وموات مون المماليوك وأهواليهم
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المسوواكين أكثوور موون ألووف مملووو  ,وقوود نهبوت دورهووم ومسوواكنهم,
وشرد أبناؤهم وسيقت زوجاتهم سبايا للوالي..
اتجهت بأهلي وبما استطعت حمله من أموال وجواهر على ظهر
قار متجها إلى الصعيد ..فموازال هنوا موأمن لنوا ولوو إلوى حوين,
واتخذت الطريق النهوري بوالرغم مون بطئوه ألننوي كنوت أخشوى أن
يصلوا إلي لو اتخذت طريقا بريا..
سووار القووار فووي النيوول أول يووومين آمنووا ,وابتعوودنا كثيوورا عوون
القاهرة ,وظننت أننا قد نجونا ..لكن اليوم الثالث حمل إلينا األنبواء
السيئة ..كانت هنا سفينتين صغيرتين محملتين بالجنود والعتاد,
في بحث عمن عساه قد اتخذ النيل مسلكا له ومأوى ومهربا..
كووان قووواربي صوووغيرا وكوووان األبنوواء والزوجوووة فوووي أسووووأ حوووال..
وعلمووت أننووي لووو ظللووت علووى مووتن القووار  ,فسوووف يصوولوا إلووي
بسووفنهم القويووة بعوود فتوورة قصوويرة ,فقووررت الهبوووط إلووى الشوواطئ
محاوال الهر .
وأدركت أن المالعين الذين يطاردونني كانوا قد رأونوي بالفعول..
لكن الضبا الذي كان انتشرا فجأة بصورة عجيبة قد أخفاني عون
عيونهم ثانية ..لكني أعلم أنه ريثما يختفي الضبا فسوف يصلوا
إلووي حتم وا ,وخاصووة وأنووي كنووت أسوومع أصووواتهم تصوول إلينووا موون
قريب..
اتجهت بقاربي نحو أقر شاطئ وترجلنوا ..كانوت األرض التوي
هبطنوا فيهووا جوورداء مليئووة بالحصوى والمسووتنقعات الغيوور مأهولووة..
لكننا بعد مسيرة أمتوار قليلوة مبتعودين عون الشواطئ وجودنا الكووخ
فلجئنا إليه واختبئنا به ..فلم يكن من مكان نهر إليه غيره..
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انقشع الضبا ومن نافذة الكوخ رأيوتهم يتجهوون بجنوود كثيورة
نحونا ..فبكى األبناء والنساء ,وارتفع عويلهم ,وحاولت التماسوك
أمامهم ألثبتهم لكني في قرارة نفسي كنت أدر أنها النهاية..
قووررت توديووع األبنوواء واالسووتعداد للموووت ,وشووهرت سوويفي كووي
أموت مقاتال كما يليق بي..لكن هللا شاء لنا حظا آخر..
خرجت إلى خارج الكوخ ثم لم أدر ماذا حودث بعودها ..فموا جورى
كان عجيبة من عجائب الدهر واألقدار..
مرة واحدة وجدت نفسي وحيدا أمام تمثال مخيف بقورنين أعلوى
رأسه وعيون مشتعلة كأنها الجمر ,وكان يتكلم ..كنت مرعوبا وال
أرى بعينووي مهربووا منووه ..لكنووه طمووأنني ,بوول ووعوودني بالحمايووة
واألمان لي وألهلي..
أخبرنووي أنووه قوود اختووارني سوويدا للبيووت الووذي يقووع الكوووخ مكانووه..
علمت منه أنه بوابة الخروج لسيد الظالم من مملكته الخفية حوين
يحوووين وقتوووه ..وأمرنوووي أن أعووويش وأبنوووائي وأحفوووادي فوووي البيوووت
دائم وا ..وأن نظوول نرعوواه ونهووتم بشووأنه ,علووى أن يقوووم هووو اآلخوور
برعايتنا وحمايتنا..
كان علي إن قبلت ما يعرضه علي ,أن أضع التمثال الذي يسكنه
سيد الظالم أعلى البرج ,وأن أجلب له كل حين أضحية بشرية..
لووم يكوون أمووامي إال القبووول ,أو الموووت بيوود األعووداء مووع أسوورتي,
فوقعووت عقوودا بينووي وبينووه بوودمي ..وكوان ميثوواق الوودم هووذا يربطنووي
وذريتي أبد الدهر بسيد الظالم..
وأفقت ألجد عشرات الجثث الممزقة للجنود الذين كوانوا يتبعونوا
أمام الكووخ ..كوان هنوا عموالق أسوود يموزقهم ويشوتتهم بسويفه..
وعلمت فيما بعد أنه خادم البيت..
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اختفى الكوخ فجوأة وكوان هنوا البيوت مكانوه فوي شويء عجيوب
كالسحر ..طمأنت األوالد والزوجة واستقررنا منوذ حينهوا بالبيوت..
وصار مأوانا لألبد.
لم يكن جلب األضوحية البشورية كول حوين للتمثوال أمورا عسويرا,
فوودوما كووان هنووا العبيوود واألغوورا وعووابري السووبيل ..ولووم أشووعر
يوما باألمان والطمائنية كما شعرت في هوذه األيوام داخول البيوت..
لقود قوودم البيووت لنووا المووأوى واألموون الووذي لووم أعرفووه طوووال حيوواتي
الشقية ,كمملو مقاتل..
لقد قررت أن أفوي بالعهود دوموا ,وفوي الوقوت المناسوب وقبول أن
أموووت سوويكون ابنووي ( بشووتمر) هووو التووالي موون بعوودي ,وعليووه هووو
اآلخر أن يورث األمر ألبنائه وأحفاده..
لقد حمى البيت األجداد ولواله ماكان هنوا أحفواد ..فالفضول كول
الفضل هلل الذي ألهمني لهذا البيت ورزقني إياه.
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انتهت كلمات جدي األكبر ..فشعرت بالرعب مما علمته ,ورحوت
أخووتلس النظوور إلووى التمثووال المخيووف الووذي ظوول منتصووبا سوواكنا كمووا
هو ..لقد كنت أشعر دوما أن البيت يحمل سرا ما ,لكني ال أستطيع
تصديق أن هذا البيت هو بوابة خروج أحد الشياطين لألرض ,وال
أتخيوول أن هووذا التمثووال البشووع هووو مووأوى لووه ..كووان هووذا أقوووى ممووا
أحتمل..
انتقلوت إلووى أوارق أخورى ..كانووت كلمووات مووجزة قصوويرة لجوودي
التالى بشتمر:
"لقوود خوودمت البيووت كمووا أمرنووي أبووي وقوود أدركووت فضووله علينووا,
وكيف أنعم علينا بالحماية فلم يقدر أحود علوى إلحواق األذى بنوا موذ
جئناه ضعافا وعشنا في كنفه ..لقود رأيوت وأنوا صوغير كيوف حمانوا
البيت من شر جنود محمد علي باشوا وكيوف قضوى علويهم ..ولهوذا
صرنا ندين له بأرواحنا من يومها ..واليوم وأنا أرى النهايوة التوي
البد بهوا ,والتوي أرانوي سويد الظوالم بوادرهوا فوي حلوم جمعنوي بوه,
سوف أنقل السر إلى ابني عصمت..
لقووود كبووور الولووود وصوووار رجوووال وأهوووال ألن يحمووول السووور ويجووودد
الميثاق..
إننووي وقبوول أن أمضووي حيووث مضووى األبوواء واألجووداد موون قبوول,
ألتمنى من كل قلبي أن ينجح ولدنا عصمت في القيام بواجبه نحوو
البيت وأن يدر دوما أننا صرنا والبيت وحدة واحودة الينبغوي لهوا
أن تنفصل".
انتهت المذكرات القصيرة التي كتبها جدي بشتمر..
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إذا فهو اآلخر قد حافظ على العهد والبد أنوه اسوتمر حتوى مماتوه
في تقوديم القورابين البشورية لوذلك الثمثوال المخيوف ..تزايود النفوور
والجزع بداخلي لكنني تابعت القراءة.
نظورت إلوى الوريقووات التوي تليهووا ..كانوت هنووا موذكرات قصوويرة
أخرى كتبها جدي عصمت..
 كثيوورة هووي القوورابين التووي قوودمتها لسوويد البيووت ..وكثيوورة هوويالعطايا والنعم التي منحنا إياها..
لقد اموتأل المكوان اآلن بوالفالحين حوول البيوت فزرعوت األراضوي
الكثيرة وعمرت المستنقعات المهجورة ..لكننوا ظللنوا دوموا السوادة
هنا ..كول شويء نملكوه وكول مخلووق هنوا نحكموه .وكول هوذا بفضول
البيت.
حاول بعضهم في ليلة ظلماء أن يسطو على البيت وأن يهتكوا
حرمته ,لكن جثثهم المعلقوة علوى أشوجار النخيول ,والتوي وجودناها
في الصباح ,كانت درسا مثيرا وقاسويا لمون تسوول لوه نفسوه يوموا
ما أن يفعل شيئا مماثال..
لم يكون أي منوا مون فعول بهوم هوذا ,لكنوه كوان البيوت وهوو يرعوى
ميثاقه..
لقوود حانووت اآلن اللحظووات التووي البوود منهووا واقتوور أجلووي ,وكووان
لزاما علي أن أنقول الميثواق والعهود إلوى ابننوا كامول ,ليصوير سويدا
وحارسا للبيت كأجوداده ,وليحوافظ علوى المنوة التوي أنعوم هللا علينوا
بها ..وفقه هللا في هذا وأعانه".
وانتقلت بعدها لمذكرات جد آخر..
جدي كامل..
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" ال أصدق أننا نعيش في بيت يحكمه الشويطان ,بول ونقووم فيوه
بخدمتووه ..وال أدري كيووف نقووف بووين يوودي هللا كوول يوووم فووي صووالتنا
نسأله الرحمة والمغفرة ,ونحن خدام عودوه ..وإلوى متوى علينوا أن
نقوم بهذا األمور البغويض ..لقود قودمت خمسوة قورابين بشورية إليوه
حتى اآلن ,وال أظن أنه سوف يكتفي بها ,وحتموا سويرغمني علوى
تقديم قرابين أخرى..
ال أدري كيف نبرأ من ميثاق الدم هذا الذي أبرمه جدي موع سويد
البيوت ..لكننووي لوم أعوود أحتمول القيووام بواألمر ..لقوود بحوث فووي الكتوب
القديمة عن عالج ما للفكا من أسور البيوت دون جودوى ..وجلبوت
الكثيوور موون كتووب السووحر العربيووة القديمووه وأخوورى مكتوبووة بلغووة
الفرنجة القديمة المسماة الالتينية ..لكون أيوا منهوا لوم يفودني كثيورا
في مسعاي..
فكرت أحيانا كثيرة في هجر البيت والهر بأبنائي بعيودا ..لكنوي
دوما كنت أخشى انتقام سيد الظالم ..لقد سولمت األمور قبول ممواتي
إلى ولدي منصور كما ينبغي أن يتم األمر ,فجدد الميثاق الودموي.
 .وإن كنت أتمنى أن ينجح هو فيما فشلت فيه ويتخلص يوموا مون
لعنة هذا البيت وميثاقه الملعون".
وتركت الورقة التي تحمل المذكرات القصيرة التوي دونهوا جودي
كامل..
إذا كووان هووو موون جلووب تلووك الكتووب القديمووة التووي تعمنووي بالسووحر
والموجووودة بالمكتبووة ..لقوود رفووض الرجوول أن يسووتمر عبوودا للبيووت
وميثاقه الملعوون ولموا فشول تور األمور ألبنائوه ..رحموة هللا عليوك
ياجدي ..ليتك أفلحت.
وكانت المذكرات التالية ممهورة بتوقيوع جدي(منصوور) ..كانوت
مقتضبة هي األخرى ,ووشت برفضه بما حدث:
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 ال أفهم لماذا ارتضى الجد األكبر تلك اللعنة التي سولطها البيوتعلينووا ..ليتووه ارتضووى الموووت يومهووا علووى أال نكووون عبيوودا للبيووت
وشره..
لقوود اختووار جوودي حياتووه وحيوواة أبنائووه ,فصووار الووثمن عشوورات
الحيوات األخرى ,التي صار لزاما علينا أن نقدمها كول حوين لسويد
الظالم وتمثاله البغيض ..إنني أتمنى الموت في كل مرة أقودم فيهوا
قربانا جديدا من أجل ذلك التمثال اللعين..
أعلم أن أبي قد فشول فوي حول اللعنوة والميثواق ..وقود حاولوت أنوا
اآلخوور كثيوورا ,ولووم أصوول إلووى طريووق أسووير فيووه ..لقوود اسووتعنت بكوول
حيلة ولوم أقودر ..فجلبوت السوحرة واسوتعنت باألوليواء والقساوسوة
لكن بال جدوى..
أعلووم أننووي سووأخبر ابنووي حووين يحووين الوقووت بوواألمر كمووا جوورت
األموووور ,وسوووأطالبه أال يغوووادر البيوووت ..لكننوووي سوووأطالبه كوووذلك أن
يستكمل بحثه عن وسيلة ما للخالص من تلوك اللعنوة ,فربموا نجوح
في ما أخفنا في تنفيذه..
ال أعلم مغبوة ذلوك وهول سوينتقم البيوت لوذلك أم ال ..لكنوي سوأفعل
وليرحمنا هللا "
انتهت مذكراته ,وفي النهاية وجدت مذكرات أبي الراحول ..يبودو
أنه أعدها قبل إصابته بالفالا ,ولو انتظر لحين موته ربما لم تكون
الفرصة لتواتيه على أن يتمها..
" ال أتفووق مووع أبووي وال مووع جوودي فيمووا كانووا يفكووران فيووه بشووأن
البيت ..فأنا ال أرى أن البيت كوان لعنوة علوى األسورة..بل أراه جواء
منقذا لها من الفناء ..فلواله النتهت ذريوة طوسون بوك األرنوؤوطي
قبل قرنين من الزمان وال كان هنا أحد منا..
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إنهم يتحودثون عون الوثمن الوذي علينوا أن ندفعوه ,وعون رفضوهم
للقرابين التوي نقودمها للتمثوال وسويد الظوالم ..إنوه ثمون ضوئيل لموا
يقدمه البيت من موأوى وثوراء وحمايوة وأشوياء أخورى كثيورة ..أال
يستحق من يمنع عنا المرض والفقر أن نقدم التنازالت من أجلوه؟
..
بالطبع يستحق..
لوذا أحببووت البيوت حقووا وقووررت وأنوا أجوودد الميثواق لووه أن أخدمووه
بصدق ,وأال أتوانى في تقديم القرابين له ..رأيت كيف فاض الخير
على البيت ,وكيف عاف األبنواء فوي رغود وسوعادة ..لكون زوجتوي
عكووورت صوووفو هوووذه السوووعادة التوووي نحياهوووا برفضوووها العووويش بوووين
جنباته ..حاول أبي معها وحاولوت أنوا اآلخور ,لكنهوا ركبوت رأسوها
وأص ورت علووى مغادرتووه ,بوول وقامووت بإص وطحا أبنووائي لمغووادرة
البيت..
إنني أعلم كيف ماتوت ومون فعلهوا ..لقود كوان البيوت حتموا ..ولقود
حزنت كثيرا عليها ,لكن والئي نحو البيت لم يتزحزح ..إنه قوانون
البيت الصارم وكانت هي من خالفته فكان عليه أن يحمي قاطنيه..
لكن شواكر هوو اآلخور حطوم بعنواده كول هوذا ..لوم يحوب البيوت وال
رغب في أن يعيش به ..بل إنه وفور أن أتم تعليمه غادره ,مؤكودا
لي أنه رحيل بال عودة ..توزوج بالقواهرة وأنجوب بهوا وكوان عملوه
بها كذلك ..حدثته مرارا أن يعود للبيت ,فهو وطنوه الحقيقوي ,لكون
اليبدو عليه أنه سيسوتجيب لموا أدعووه بوه ..لوم يكون يعلوم موا فعلوه
البيت من أجل أسرته ..ولم أكن ألخبره بأسرار البيت قبل أن يأذن
لي سيد الظالم بهذا..
لكن سيد الظالم كان غاضبا ..ورأيت هذا مرارا حين راح يأتيني
فووي منووامي ,وقوود خشوويت أن يلحووق بووه أذى مووا ..رجوتووه موورارا أن
يرجئ أمر شواكر للوزمن ,وأخبرتوه أنوه حتموا سويعود يوموا ..وكوي
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أطفئ غضبه رحت أغدق عليه بالقرابين البشرية أكثور مموا فعلوت
موون قبوول ..بوودا راضوويا لهووذا لكننووي لووم أكووف يومووا عوون التفكيوور فووي
مصير ابنوي وأحفوادي مون بعود ممواتي ,لوو ظول شواكر علوى عنواده
ورفض العودة البيت..
رحووت أفكوور فووي جنووون هوول يفعلهووا سوويد الظووالم حينهووا ويؤذيووه..
وبدأت أشعر باحعياء والضعف والشيخوخة ..كوان هوذا يحودث لوي
ألول موورة ,فلووم يحوودث أن مرضووت يومووا تحووت سووقف هووذا البيووت..
شعرت أنها النهايوة إذا ..هنوا رحوت بجنوون أسوتعيد محواوالت أبوي
وجدي للتخلص من ميثاق البيت ..كان علوي أن أفعول هوذا بسورعة
قبل أن ينفذ سيد الظالم وعيده في ابني ..لكنني حتى اآلن لم أعثور
على شيء ..هنا فكرت في الحل الوحيد المتاح..
سأدمر البيت..
جلبوووت مووون أحووود المحووواجر كميوووة البوووأس بهوووا مووون الوووديناميت..
سأضعها في كل مكان بالبيت وسوف أشعلها معا لتنفجر في وقوت
واحد ..ربما تهدم البيت حينها وزالت لعنته..
إنني أفعل هذا من أجل ابني ..أفعله ليس كراهيوة فوي البيوت لكون
كووي اليصووا ابنووي بسوووء بعوود مموواتي وقوود شووعرت بووه يوودنو حثيثوا
مني ..ال أعلوم إن كنوت سوأنجح فوي موا أنتويوه أم ال ..لكنوي سوأفعل
هذا اليوم ..ليرحمنى هللا وليغفر لي مافعلته من قبول ولويحفظ ابنوي
وأحفادي "
وأنهيت المذكرات الهثا ..ووجدت نفسي أبكي أبي الراحول ..هول
كل محاوالته الحثيثة حعادتي للبيت كانت خشية علي مون نقمتوه..
وهل كان الشولل الوذي أصويب بوه أبوي هوو انتقوام البيوت منوه ,ألنوه
أقودم علوى محاولوة هدموه والوتخلص منوه ..لقود رغوب فوي حمووايتي
للنهايووة ولكنووي لووم أكوون أفكوور إال فووي نفسووي فقووط ..ليتنووي علمووت
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الحقيقة قبل ذلك ..ربما مكثت حينهوا فوي البيوت معوه وعاونتوه فوي
البحث عن طريقة ما للتخلص من تلك اللعنة.
لقد أدركت اآلن لماذا كان يرجونا أن نعيده للبيت ..هل كان يأمل
ذلك المسكين أن يعالجه البيوت كموا حودث دوموا ألعووام كثيورة ..أم
تووراه تخيوول أنووه بقووادر علووى إعووادة الميثوواق بينووه وبووين البيووت موورة
أخرى بطريقة ما..
"لقد علمت الحقيقوة  ,وعلموت مافعلنواه ألجوداد أيهوا الفوانى..واآلن نطالبك بالوفاء بميثاقنا ..نطالبك بميثاق الدم".
وترددت تلك الكلمات من خلفي فجأة ,فإلتفت بعنف..
كانت رأس التمثال الحجرى قد دار نحوى اآلن ونيران شويطانية
تشتعل بعينيه ..كان الصوت مفزعا مخيفا تماما كموا كوان بوالحلم..
وشعرت بالرعب ممزوجا بغضب هائل مما حودث موع أبوى ..ظللوت
ارمووق التمثووال بأنفوواس  ,وقلبوي يخفووق بقوووة متصوولبا فووي مكووانى ,
وظل هو ينظر الي بعينيه المشتعلتين ,دون أن يبدو علية الملل..
إذا فكل موا ذكور فوي تلوك الموذكرات حقيقوي ,وهوا أنوا أحودث سويد
الظالم الخفي الرابض في تمثاله المخيف هذا ..في النهايوة وجودت
نفسي أهتف وأنا أبحث عن وسيلة ما للفرار من هذا الجحيم:
 أنا لم أصنع عهدا مع أحد ..لست أنا من فعلت.هنووا ارتجووت الجوودران وبوودت النيووران تشووتعل فووي أركووان المكووان
غضبا ,وهبت لفحوات حوارة مون الهوواء فوي وجهوي ,كأنهوا قادموة
من الحجيم ,والتمثال يهتف بصوت غاضب يصم اآلذان:
 بل فعلت أيها احنسوي لكنوك تنسوى ..إن ميثواق الودم يجوري فويالدماء وينتقل من األباء لألحفاد لألبد ,والينقضه إال الموت والدم.
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آلووم الصوووت المريووع أذنووي فاغلقتهمووا بكفووي ,وانووا أبحووث بعينووي
المجهدة المرتعبة عن المخورج ..كنوت ألوتقط أنفاسوي بالكواد ..لكون
التمثال واصل بصوته المخيف:
 أيهوووا البشوووري الوووذي عاهووود ثوووم نسوووى ..الوووزم الميثووواق وآتنوووابووالقرابين وارع البيووت ,أو تنووال غضووبنا الووذي ال فوورار منووه ..آتنووا
بالقرابين تنل منا العطايا السخية.
تحركت مترنحا ,وأتجهت نحو الدرج الحجري كي أبتعد ,ورحت
أتسوائل إن كوان هووذا الشويطان سويمعني موون هروبوي أم ال؟  ..أعلووم
أنني لن أقدم له القرابين ,كما إنني لن ألزم نفسي بعهد وميثاق لم
أفعله ,حتى لو كان أجدادي قد قطعوه على أنفسهم..
لكن هل يقرأ هذا الشيطان أفكاري فينتقم مني هنا؟
وصوولت للوودرج وبوودات أهووبط البوورج ..عوواد التمثووال سوواكنا موورة
أخوورى وانطفووأت نيووران عينيووه ..وظللووت أتخووبط فووي جوودران البوورج
حتى خرجت منه ووجدت نفسي أتهالك بجوار الجدار منهارا..
كنت مرعوبا وكنت غاضبا ناقما ..وكان علي أن أفعل شيئا ما..
يجب أن تنتهي هذه اللعنة لألبد.
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سوف أحرق البيت
لقوود قووررت أن أنهووي هووذة اللعنووة بهووذا الحوول ..إن النيووران قاسووية
مدمرة ,اليقوى على بأسها أحد ..ليأكل لهيبها البيت ولتلوتهم معوه
لعنتووه وشووياطينه ..ال أدري كيووف لووم يفكوور أحوود مووا موون قبوول بحوورق
البيت ..بدا الحل سهال وممكنا..
اشتعل الحماس بأعماقي لتنفيذ ما انتويت عليه ,ممتزجا بنقمتي
التووي لووم تهوودأ ..لوون أسووتكين لنووداء هووذا البيووت بووالعودة إليووه وتقووديم
القرابين البشرية له مرة أخرى ..لن أحمل هذه اللعنة التوي حملهوا
أجدادي ثانية ولن أورثها أبنائي أبدا..
بحثت عن بعض الكيروسوين أو أي شويء آخور يصولح لالشوتعال
فووي كوول مكووان بالبيووت ,لكنووي لووم أجوود شوويئا ..هنووا تووذكرت سوويارتي
بالخارج ..كانت ممتلئة بالبنزين لهذا جلبت أنبوبوا صوغيرا ووعواء
كبيرا واتجهت إليها..
وضوووعت األنبوووو البالسوووتيكي بوووداخل خوووزان البنوووزين وحاولوووت
امتصاص البنزين بفمي حتى شعرت بطعمع ورائحتة يمألن فمي,
فوضعت طورف األنبوو اآلخور فوي الوعواء ,فوراح البنوزين يتودفق
ببطء نحو الوعاء حتى امتال..
حملتووه واتجهووت للبيووت ..ورحووت أنثوور البنووزين فووي كوول أنحائووه..
الستائر ..السجاد ..األثاث ..المطبخ والحجرات..
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صارت رائحة البنزين تمأل المكان قوية نفواذة ومنوذرة ..وظللوت
أنثر البنزين حتى انتهى الوعاء..
هنا اتجهوت نحوو الخوارج ووقفوت قبالوة بوا البيوت والتفوت إليوه
مخرجا عود ثقا من جيبي ثم أشعلته وألقيته نحو بقعوة مون بقوع
البنزين كانت في بهو البيت..
واشتعلت النيران بسرعة رهيبة حتى إنني تراجعوت مبتعودا عون
البيت كي ال تلفحني النيران بألسنتها ..وتحول المكان فوي لحظوات
لجحيم حقيقي ..وبدات النيران عزف مقطوعتهوا المجنونوة ,التوي
لن تكف إال حين تحرز نصرها التام.
هل كنت أتوهم ما أراة وما أسمعه حينها ..ال أدري..
عشرات الصرخات المعذبة كانت تدوي في أذني من داخل البيت
المشوووتعل ..ورايوووت الكثيووور مووون الخيووواالت واألشوووباح التوووي راحوووت
تتراقص بين ألسنة اللهب..
كنت أقف بالحديقة أتابع بارتياح ألسنة اللهب ,حين بدأت فجوأة
تخبو وتضمحل ..ارتجف قلبي حينها وقد همدت النيران تماما فوي
لحظات ..وعاد السكون مرة أخرى ليظل المكان.
كنوووت أشوووعر بالرعوووب ..وأيقنوووت اآلن لمووواذا فشووول أجووودادي فوووي
التخلص من البيت ..إنه قوي ..إنه أقوى منا جميعا..
تقدمت بحذر للداخل ألرى ماذا حدث فاستقبلتنى ضوحكة سواخرة
راحت تتردد عشرات المرات في كل مكان حولي ..بدا البيت وكأنه
يسخر مني..
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تراجعت برعب وأنا أفكر فوي الفورار بسويارتي ..هرولوت نحوهوا
مذعورا كفأر ,فلم أدر كيف فتحت بابها ,وال كيف دخلتها ,و ال كم
عدد المرات التي فشلت في إدخال المفتاح فيها..
حاولووت أن اديوور المحوور لكنووه لووم يسووتجب ..كنووت أحوواول إشووعال
المحر كالمجنون ,وأنا أرى برعب عشرات األشوباح والشوياطين
تخرج من جدران البيت وواجهته متجة نحوي..
ورأيت بينهم العمالق األسود..
وبرعب رحت أصورخ فوي السويارة أن تسوتجيب ..كنوت أرى أبوي
وأجدادي بين األشوباح المتجوة نحووى ..أخوذت أضور المقوود فوي
هلع وأنا احاول بالجدوى أن أدير المحر ..
وأحووواطوا بالسووويارة حوووين بلغوهوووا ,ثوووم امتووودت أيووواديهم نحووووي
مخترقة جدران السيارة المغلقة وأمسكوا بي..
وكان هذا أكثر مما أحتمل ..ففقدت الوعي..
أفقوووت ألجووودني مصووولوبا أموووام التمثوووال الوووذي صوووار يتووووها اآلن
بأكملووه بلهووب شوويطاني ..وامووتال المكووان بعشوورات الشووياطين التووي
راحت ترمقني بعيون مشتعلة بثبات وغضب ,ورأيت جدي األكبور
طوسن ينحني أمامه ملوحا بسكين غريب ويقول بصوت رخيم:
 لقد خاننا فاستحق أن يكون قربانا لغضبك ياموالي..انتهووى موون حديثووه ثووم التفووت إلووي بعيووون جاموودة واتجووه نحوووي,
وصرخت فوي فوزع وأنوا أحواول الخوالص مون قيوودي التوي تثبتنوي
بالجدار بال جدوى:
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 إنووه أنووا ياجوودي ..إننووي حفيوود  ..أنووا شوواكر ..أرجووو التووؤذني..التقتلتني ياجدي .ال تطع هذا الشيطان وتقتل ابنك!.
وتوقف أموامي ,والسوكين الغريوب بيوده ,مرفوعوا ألعلوى ونظورة
غاضبة تشتعل في عينيه ,وقال بصوت جامد:
 أخبرتك من قبل أنك لست منا ..لست منا يا شاكر!.وهوت السكين بعدها نحو عنقي.
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موووون مووووذكرات السوووويدة كوووووثر حلمووووي زوجووووة األسووووتاذ شوووواكر
عبدالحميد:
إنه خط زوجي بالتأكيد ..أنا أكثر من يعلم هذا..
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إننوووي ال أدري متوووى وال كيوووف كتبوووه . .وال كيوووف كتوووب األسوووطر
األخيرة التي تخبرنا كيف قتل..
كان هذا جنونيا تماما بطريقة تذهب بالعقل ..لكنه يحدث بالفعل.
كانت أيوام طويلوة قود مورت وقود كوف زوجوي عون إجابوة اتصوالي
بووه ..وفووى نفووس الوقووت ازداد إضووطرا ابنووي وراحووت صوورخاتهما
تعلووو فووي نومهم وا مناديووة أبوواهم ..كانووا يبكيووان دومووا وحووين ألمووح
دموعهما يكفكفان دموعهما على الفور ويهربان من نظراتي..
كنووت أتسوواءل هوول علم وا شوويئا ال أعلمووه ,أم أن مكروه وا مووا قوود
أصا أباهم وهم يشعرون بهذا؟
تحطمت أعصابي تماما ولم أعد بقادرة على النوم ثانية ,فقررت
أن أذهوووب للبيوووت بمفوووردي ألبحوووث عووون زوجوووي ..وهنوووا وجدتوووه
مذبوحا على فراشه دون قطرة دم واحدة..
قووال األطبوواء الشوورعيون أنووه قتول قبوول أيووام فووي مكووان آخوور ,وأن
جثته جلبوت إلوى فراشوه بعود أن توقفوت عون النوزف ..كوان بجسوده
حينها الكثير من األوشوام الغريبوة التوي لوم تكون بوه مون قبول ..كموا
كانت هنا فجوة ضخمة بصدره انتزع قلبه من خاللها..
كانوووت ميتوووة بشوووعة فوووانهرت لوووزمن طويووول مووون جرائهوووا وظلوووت
الشرطة حينها تبحث طويال عن عمالق أسود زعم أحد اللصووص
قبلها أنه هاجمه هوو وزموالءه أثنواء محاولوة سوطوهم علوى البيوت
من قبل ,وأنه قد قتل أصحابه أمام عينيه..
وبعد شهور انتهى التحقيق دون أن نعلم من قتل زوجي ,ولماذا
فعل؟
لكنني كنت أعلم ..كنت بداخلي أعلم أن للبيت شأن فيما جرى..
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وبعد عوام أصور ابنواي علوى العوودة للبيوت بشوكل غريوب ..صوارا
يتحدثان حديثا عجيبا عون نوداء البيوت وعون الميثواق الوذي اليجوب
أن يوونقض ,ف وذكرني هووذا بحووديث جوودهما الوودائم لهم وا عوون البيووت,
وتلك القصص العجيبة التي كان يقصها على آذانهما..
ظننووت فووي البدايووة أن مس وا مووا قوود أصووابهما ,إال أن إصوورارهما
وإلحاحهما ظل في ازدياد حتوى إننوي لوم أحتمول منهموا المزيود مون
الضووغط ,وفووي النهايووة قووررت أن أعووود بهووم للبيووت مادامووت تلووك
رغبتهم وليفعل هللا مايشاء..
وعوودنا للبيووت فبوودا مرحبووا بنووا للغايووة ,وبوودا األبنوواء فووي غايووة
السووعادة ..ال أنكوور أننووي بوودات أشووعر بالراحووة بووين جنبووات البيووت
ورحووت أسووتمتع بالحديقووة الرائعووة التووي ال أدري كيووف تكووون بمثوول
هذا التهذيب والنظام دون أن يرعاها أحد..
مرت األعوام هادئة في البيوت واسوتقرت حيواتي موع أبنوائي بوه,
قبل أن أعثر على أوراق زوجي الراحل التي أطلعكم عليها اآلن..
كنووت أنظووف أسووفل فراشووي حووين وجوودتها تسووقط موون أسووفله ..ال
أدري أين كانت مخبوءة ,وقد قمت بنفسي بتنظيف الفراف مورات
كثيرة دون أن أعثر عليها من قبل..
قرأتها فتحققت كل هواجسي القديمة عن البيت ..لقود قتول البيوت
زوجووي ألنووه رفضووه ورفووض العوويش بووه ..صوورت فزعووة خائفووة أن
يتكرر األمر مع ابني لو قررا فجأة أن يتركا البيت لسبب ما..
لكنني ال أعتقد أنهما قد يفعال شيئا كهذا ..لقد أحبا البيت حقا وال
أعتقد أنهما يفكران في تركه أبدا
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إنني ال أعلم حقا إن كان صوابا أن نظل في البيت بعود هوذا الوذي
قرأته أم نتركه بأساطيره المخيفة ..لكن ما أعلموه أن ابنوي سووف
يمكثان دائما بالبيت ولهذا فلن أغادره أنا األخرى..
لقد تغير عبدالحميد اآلن كثيورا ..صوار يبودو وكأنوه صوار سويدا
للبيت حقا..
هل جدد الميثاق مع البيت ثانية؟
إنه لم يخبرني بالطبع..
لكنني أعرف..
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